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Sammanfattning

Inför användning av nanomaterial i en ny produkt, har mätningar gjorts för att studera hur
nanopartiklar sprids i arbetsmiljön och vilka halter som kan förväntas vid användning av kolnanofibrer
(främst kolnanotuber) och järnoxidnanopartiklar. Mätningarna har använts som underlag för
utvärdering av åtgärder med målet att ge råd om säker hantering av nanofibrer och nanopartiklar.
Kolnanotuber är små och tunna, liksom fibriller från asbest. Det finns misstankar om att kolnanotuber
liksom asbest kan orsaka cancer, bland annat mesoteliom. Det är därför viktigt att kolnanotuberna
hanteras på ett kontrollerat sätt. Gränsvärden har förslagits för kolnanofibrer i arbetsmiljön. Föreslagna
gränsvärden varierar från 2,5 µg/m3 till 100 µg/m3. För kolnanofibrer föreslås dessutom ett gränsvärde
baserat på antal fibrer 0,01 f/ml (fibrer/ml luft). Beroende på kolnanofibrernas struktur diskuteras olika
gränsvärden.
Mätningar vid hantering av små mängder nanofibrer och nanopartiklar visar att halterna kan hållas låga
om kolnanofibrerna hanteras i glovebox som placerats i dragskåp eller liknande välventilerat utrymme.
Föreslagna gränsvärden är så låga att sluten hantering krävs för att gränsvärdena inte ska överskridas.
Vid slipning fångades damm och nanopartiklar in om det fanns effektiva integrerade utsug i
kombination med platsventilation. Utan väl fungerande ventilation blev halten nanofibrer och -partiklar
snabbt mycket hög. Vid sanering minskade damningen om saneringen utfördes vått och med tillsats av
dammbindningsmedel. Vid ovarsam hantering kan halterna också bli höga liksom vid tillfälliga spill.
Inom projektet har flera olika mätmetoder testats och använts parallellt. Mätningarna har gett en god
förståelse för hur nanopartiklar kan mätas men även för hur mätdata kan tolkas samt betydelsen av att
ha kontroll på andra nanopartikel-källor som kan störa mätningarna. Mätningarna visar också att
produktutveckling pågår som minskar nanopartiklarnas tendens att agglomerera, vilket kan leda till
ökande exponering för nanopartiklar.
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Summary
As a preparation for the use of nanomaterial in a new product, measurements were made to study
how the nano-fibers and –particles are spreading in the working environment and what
concentrations can be expected in the use of carbon nano-fibers, mainly MWCNT and iron nanoparticles. The measurements were used to evaluate control measures aiming at advice on safe
handling of nano-fibers and nano-particles.
Carbon nanotubes are very small and thin and similar to asbestos fibrilles. It is suspected that
carbon nanotubes, like asbestos, may cause cancer, e.g. mesothelioma. Therefore it is important to
handle the carbon nanotubes in a controlled way. Threshold limit values have been proposed for
carbon nanotubes, ranging from 2.5 µg/m3 to 100 µg/m3. For carbon nano-fibers, a TLV of 0.01
f/ml has also been suggested. Depending on the structure of the carbon nano-fibers, different
TLV:s are discussed.
Measurements during handling of small amounts of carbon nano-tubes show that the
concentrations may be kept low, if the fibers are handled in a glove-bod, contained in a fume
cupboard or similar well-ventilated space. The suggested TLV:s are very low and require closed
handling of the fibers, not to be exceeded. During grinding, dust and fibers were captured if there
were effective integrated exhausts in the grinding machine in combination with effective local
exhausts. Without local exhausts, the concentrations became high very fast. During
decontamination, the dust concentration was controlled if wet methods were applied in
combination with a dust-binding agent. Careless handling of the fibers as well as occasional
spillages may also give rise to high concentrations.
Several measuring methods were applied in parallel for the measurements. The measurements have
given a good understanding of how nano-fibers and –particles can be measures but also about the
interpretation of measurements. The importance of other nano-particle sources that may disturb
the measurements has been highlighted. The measurements have also shown that there is an
ongoing development of nano-materials that seems to reduce the agglomeration of the nanomaterials, which may result in increasing exposures to nano-fibers and –particles.
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1. Om projektet
Inför användning av nanomaterial i en ny produkt, har mätningar gjorts för att studera hur
nanopartiklar sprids i arbetsmiljön och vilka halter som kan förväntas vid användning av
kolnanofibrer, kolnanotuber och järnoxidnanopartiklar.
Halter av luftburna kolnanofibrer har mätts vid
• tillverkning av främst kolnanofiberkomposit i laboratorieskala
• hantering i dragskåp av små mängder av några olika typer av kolnanofibrer,
• simulering av en mindre olycka (spill av kolnanofibrer) på laboratorium och
• sanering av arbetsplatsen med några olika metoder.
Dessutom har halten av luftburna nanopartiklar av järnoxid mätts vid tillverkning av komposit med
tillsats av nanopartiklar av järnoxid.
Mätning är dessutom planerad vid tillverkning av komposit med kolnanofibrer i större skala. Denna
mätning ligger dock utanför detta projekt.
Projektet har utförts i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Exova AB. Analyser i
svepelektronmikroskop har utförts av Lennart Lundgren (Stockholms universitet, Institutionen för
tillämpad miljöteknik). IVL:s arbete finansierades till 50 % av Stiftelsen IVL och till 50 % av Exova
AB.
Försök har utförts efter förslag av Per Reinholdsson (Exova AB) som tillsammans med Lisa
Ydrefors (Exova AB) svarar för tekniska data om fibrerna och produktionstekniken. Lisa Ydrefors
har också utfört all hantering av nanofibrer och nanopartiklar vid satsning och blandning.
Applicering av ohärdad komposit och slipning av uthärdad komposit har främst utförts av Magnus
Hydén (Exova AB) och Mattias Nestor (Exova AB). Per Reinholdsson deltog i det praktiska arbetet
vid simulering av ett olycksfall i hanteringen av kolnanofibrer och efterföljande sanering. Mätningar
och exponeringsbedömningar har utförts av Bengt Christensson (IVL). Mätningarna utfördes i
Exovas lokaler i Linköping.
Mätningarna utfördes den 15 - 17 juni 2010 och 7 november 2012. Uppehållet orsakades av att den
sista mätningen skulle utföras på en färdig produkt. Utvecklingsarbetet tog dock längre tid än
förväntat varför mätningen utfördes innan produktionen skalats upp. Kolnanofiberprodukten har
förändrats mellan de två mättillfällena. Vid mätningarna 2012 utfördes ingen mätning vid hantering
material som innehöll nanopartiklar av järnoxid.

2. Begränsad kunskap om hälsorisker
2.1 Kolnanotuber och kolnanofibrer
Nanofibrer inklusive nanotuber förväntas få stor användning och utvecklingsarbete pågår på många
laboratorier. Flera produkter finns idag på marknaden. Vid Exova AB pågår utveckling av flera
produkter och produktionsmetoder där nanopartiklar och nanofibrer ingår. Eftersom kunskapen
om hälsopåverkan av nanopartiklar och nanofibrer är begränsad är det viktigt att utforma
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tillverkningsprocessen så att partiklar och fibrer inte sprids till arbetsplatsluften. Särskilt stor är oron
för eventuella hälsoeffekter vid exponering för kolnanofibrer.
I denna rapport ges en översiktlig beskrivning av vad som är känt om hälsoeffekter av nanofibrer
och nanopartiklar. För den som är intresserad av en mer detaljerad beskrivning, finns flera
forskningsöversikter, se referenserna 1-55 i referenslistan. Det finns belägg för att vissa
nanopartiklar innebär större hälsorisker än grövre partiklar av samma material. Det diskuteras om
detta kan bero på att nanopartiklar genom sin ringa storlek i större utsträckning kan tas upp och
distribueras i kroppen jämfört med större partiklar. Nanopartiklar har en större yta per viktsenhet
än större partiklar. Eftersom det är ytan som kommer i kontakt med kroppens celler diskuteras att
nanopartiklar kan ha större hälsopåverkan per viktsenhet än större partiklar. Fortfarande saknas
dock kunskap om hälsoriskerna med många nanomaterial som håller på att introduceras.
Särskilt stor är oron för eventuella hälsoeffekter vid exponering för kolnanotuber, som är en typ av
kolnanofibrer. Eftersom kolnanotuber är mycket små och tunna, precis som fibriller från asbest,
finns misstankar om att kolnanotuber kan orsaka samma sjukdomar som asbest, bland annat
mesoteliom. Bild 1 och 2 är från försök som visar att kolnanotuber eventuellt kan orsaka fibros i
lungan. Bilderna visar att kolnanotuber kapslas in i lungan på samma sätt som asbest [2]. Kunskap
saknas om kolfibrer i nanostorlek kan ge liknande påverkan som kolnanotuber. Eftersom kunskap
saknas har inom detta projekt försiktighetsprincipen tillämpats, vilket innebär att alla kolnanofibrer
bedömts på samma sätt som kolnanotuber.

Bild 1 och 2. Kolnanotuber (SWCNT = Enkelväggs kolnanorör) kapslas in av bindväv (collagen)
efter att ha deponerats i en muslunga. Bilderna från Approaches to Safe nanotechnology. Managing
the Health and Safety Concerns Associated with Engineered Nanomaterial’s, DHHS, CDC och
NIOSH [2].
Hälsoeffekterna av kolnanofibrer är idag inte klarlagd. I vissa försök har mekanismer som tyder på
att kolnanotuber kan ge effekter i lungan konstaterats vilket också framgår av bilderna 1 och 2. I
diskussionen förekommer även jämförelser med asbest eftersom kolnanotubers morfologi
påminner om asbestens fibriller. Asbesten och särskilt amfibolasbestfibrer kan ligga länge i lungan
utan att lösas upp. Det har diskuterats om även kolnanotuber kan vara kvar i lungan över längre
tider. Forskning har visat det finns vita blodkroppar som har ett enzym som kanske kan bryta ner
kolnanotuberna. Eftersom kolnanotubers hälsopåverkan ännu inte är helt utredd måste de tills
vidare bedömas som om de är minst lika farliga som asbest för att säkerställa att inga som arbetar
med olika former av kolnanotuber riskerar att bli skadade. Samma försiktighetsprincip bör tills
vidare tillämpas för kolnanofibrer.
Det finns flera litteraturöversikter om hälsoeffekter av nanofibrer och nanopartiklar [2, 3, 4, 5].
Numera finns också flera förslag till massgränsvärden (µg/m3) för främst flerväggs kolnanotuber,
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bland annat från NIOSH [4]. För kolnanofibrer (oavsett typ av kolnanofiber) så finns även ett
förslag till gränsvärde (f/ml) [4]. Mer om gränsvärden i avsnitt 6.

2.1 Om hälsorisker med nanopartiklar av järnoxid
Flera metaller och metalloxidpartiklar har eller misstänks ha hälsopåverkan om partiklarna är
mindre än cirka 100 nanometer, det vill säga nanopartiklar [7]. Även nanopartiklar av järnoxid
misstänks påverka hälsan. Nanopartiklar av magnetit påverkar hälsan mer än hematit. Järnoxiden
som använts vid mätningarna inom detta projekt är av magnetit.
Nanopartiklar är inte ovanliga. De bildas nästan alltid när ett ämne kondenserar. Till en början är de
nybildade partiklarna i nanostorlek, men kondensationen mot större partiklar fortsätter i större eller
mindre utsträckning. I vanlig cigarettrök, svetsrök och partiklar från heta processer i järnverk och
gjuterier är en stor andel av partiklarna nanopartiklar. Järnrök från svetsning och andra heta
processer oxideras vid kontakt med luft till järnoxid. Beroende på temperatur och tillgång på syre
kan järnet oxideras mer eller mindre fullständigt.
Eftersom järnoxidnanopartiklar är vanliga inom industrin och anställda under lång tid varit
exponerade, vet vi att nanopartiklar utgör en del av totala exponeringen och kan ha bidragit till
eventuell hälsopåverkan.
Till skillnad från asbest är nanopartiklar av järn eller järnoxider lösliga i lungan. Mycket massiv
exponering för främst järnoxid kan dock orsaka sideros, en yrkessjukdom som orsakas av ansamling
av järnoxid i lungan. En yrkesgrupp som kan drabbas är svetsare, eftersom de ofta utsätts för
mycket svetsrök. I svetsplymen är halterna normalt över 1 g/m3. Vid exponering under gränsvärdet
för järnoxid sker ingen ansamling av järn i lungan. I och med att partiklarna är små (med stor yta)
löses de snabbare i lungan än större järnoxidpartiklar.
Järnoxid förekommer som trevärt eller tvåvärt järn. Tvåvärt järn är mer reaktivt än trevärt. I
toxikologiska försök har man kunnat visa att järnpartiklar bland annat kan påverka mänskliga cellers
DNA. Bland de exponerade finns industriarbetare men också de som arbetar på stationer under
jord för tunnelbana och järnväg, där det har uppmätts halter över 100 µg järnoxid/m3 luft. Trots
många exponerade har man ännu inte kunnat bekräfta de toxikologiska resultaten från cellförsök. I
projekt där man studerat hälsopåverkan hos industriarbetare och personal i tunnelbanan har man
konstaterat exponering för höga halter järnoxid som nanopartiklar under lång tid utan att betydande
hälsoeffekter noterats.
Svetsrök misstänkts kunna orsaka lungcancer. Vid svetsning utan andningsskydd kan man
exponeras för extremt höga halter nanopartiklar av bland annat järnoxid. Eftersom sambandet
mellan cancer och exponering för svetsrök inte kunnat visas trots stor population svetsare och hög
exponering för nanopartiklar av järnoxid antas nanopartiklar av järnoxid vara betydligt mindre
riskabla än de tidigare diskuterade kolnanofibrerna. Eftersom det fortfarande finns frågetecken för
höga exponeringar av nanopartiklar bör exponeringen begränsas till dess mer kunskap finns.
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3. Syfte
Mätningar har genomförts för att fastställa exponeringen för nanofibrer och nanopartiklar. Baserat
på erhållna mätresultat och föreslagna gränsvärden har behovet av åtgärder bedömts.
Eftersom få mätningar har utförts av luftburna nanopartiklar och nanofibrer är projektet också ett
led i kunskapsuppbyggnaden om förekomst av och mätmetoder för luftburna nanopartiklar och
nanofibrer. Mätresultaten är även tänkt att utgöra underlag för en diskussion om vilka mätningar
som behöver genomföras för att erhålla tillräckligt underlag för det praktiska åtgärdsarbetet när
nanopartiklar används inom industriell produktion.

4. Om studerade nanopartiklar och nanofibrer
Mätningarna utfördes huvudsakligen den 15 - 17 juni 2010. Mätningar utfördes vid hantering av
små mängder av följande kolnanofibrer och nanopartiklar:
• Kolnanofibrer
o nanofibrer (VGCF), 60-200 nm i diameter och 30-100 µm långa,
o nanotuber (MWCNT, 2-50 nm i diameter och cirka 2µm långa) och
o nanoskogar (CNT, uppgift saknas om diameter). Längd 3 - 30 µm långa).
o Nanopartiklar av järnoxid (>100 nm i diameter enligt tillverkaren, men enligt
mätningarna under 100 nm),
Den 7 november 2012 kompletterades mätningarna med mätning vid hantering av en ny
kolnanotub-produkt som förbehandlats för att minska risken för agglomerering.

4.1 Om kolnanofibrers och partiklars densitet
Chen et al [9] bestämde densiteten på kolnanotuber (MWCNT) till 0,71 – 0,88 g/cm3.
Materialprovet innehöll relativt stor andel agglomerat. I denna rapport hanteras huvudsakligen en
typ av kolnanofibrer, flerväggs kolnanotuber (MWCNT) men med lite varierande egenskaper bland
annat när det gäller andelen agglomerat. I rapporten har densiteten 0,8 g/cm3 används när
omräkning gjorts från antal till massa. Kolnanoskogar består av kolnanotuber som genom en
kemiskfysikalisk process växt vinkelrätt från en yta. Bilder på både ”fria” kolnanotuber och
kolnanotuber i ”skogar” finns i avsnitt 5.1. För nanoskogarna brukar volymen mellan fibrerna
inkluderas vid beräkning av densiteten, som då blir mycket låg, normalt under 0,05 g/cm3. För
järnoxid är densiteten 4,9 – 5,2 g/cm3.
Under mätningarna fanns andra partiklar i luften tillsammans med nanopartiklarna, t ex bindemedel
och andra ämnen. Nanofibrer och nanopartiklar utgjorde en mindre del av den totala produkten.
När produkten hanteras har densiteten 1 g/m3 använts för omräkning mellan antal och massa.

4.2 Om den aerodynamiska diametern
Den aerodynamiska diametern används för att beskriva olika partiklars rörelse i luft och avsättning i
t ex andningsvägarna och ventilationsfilter. Den aerodynamiska diametern speglar partiklarnas
egenskaper i luft bättre än partiklarnas aritmetriska diameter. Eftersom järnoxidens densitet är
högre än 1 är den aerodynamiska diametern (en beräknad diameter för partikeln baserat från
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antagandet att den är sfärisk med densiteten 1 g/cm3) större än den reella diametern som
observeras med svepelektronmikroskop.
Fibrer har en form som kraftigt avviker från en sfär varför aerodynamisk diameter normalt sett inte
används för luftburna fibrer.

5. Mätmetoder
Olika metoder för mätning av exponering för nanofibrer diskuteras. Erfarenheterna av de olika
mätmetoderna är begränsad och det är brist på systematiska utvärderingar av metoderna. De
mätningar som har gjorts inom projektet har därför utförts med flera metoder parallellt, främst
mätning med olika direktvisande instrument men även provtagning på filter för analys. Mätning
med flera metoder förväntas ge tillräckligt underlag för exponeringsbedömning, bedömning av
vidtagna åtgärder och eventuellt behov av ytterligare åtgärder. Eftersom partiklarna kan bilda större
agglomerat har mätningar även utförts med optiska instrument som registrerar partiklar i olika
storleksintervall. Optiska instrument kan inte användas för att mäta nanopartiklar.
De i projektet använda instrumenten och mätmetoderna kan jämföras med andra forskares och
organisationers föreslag för mätning av nanopartiklar och nanofibrer [t ex 6].

5.1 Mätstrategi
Mätningarna förväntas identifiera och beskriva eventuell spridning av nanofibrer och nanopartiklar
från t ex inkapslade processer och dragskåp till arbetsplatsluft. Baserat på mätningarna ska behovet
av ytterligare åtgärder bedömas.
Vid mätningen placerades direktvisande instrument vid dragskåpsöppningen, relativt nära personen
som utförde fiberarbetet för bestämning av exponeringen under arbetet. Dessutom mättes
partikelhalter och storleksfördelning nära dammkällan med syftet att bestämma partikel-/fiberhalter
vid källan eller erhålla prov för morfologisk studie (för att bestämma form och uppbyggnad) i
svepelektronmikroskop.
Ett direktvisande optiskt partikelräknande instrument (GRIMM) placerades alltid i lokalen för att
registrera tillförsel av eventuella luftföroreningar med ventilationen eller från annan verksamhet i
lokalerna, men även för registrering av eventuell spridning från hanteringen av nanopartiklar till
lokalen. Vid mätningen 2012 kompletterades GRIMM med P-Trak för mätning av antalet
nanopartiklar.
Exempel på provtagningsfilters och direktvisande instruments placering framgår av text och bilder i
avsnittet om mätningarnas utförande (avsnitt 7).
Mätningar utfördes ofta även före och efter hantering av nanopartiklar och nanofibrer. Ibland
användes den uppmätta halten före hanteringen för att eliminera bidraget av nanopartiklar från den
omgivande luften.
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5.2 Direktvisande instrument
De flesta mätinstrumenten för partiklar och fibrer i arbetsmiljön är utvecklade för mätning av större
partiklar. Dessa instrument har i denna mätning kompletterats med direktvisande instrument för
nanopartiklar som räknar antalet partiklar per cm3 luft ner till en aerodynamisk diameter på cirka
fem nm. Genom samtidig mätning med flera typer av instrument erhålls en bättre bild av
förekommande aerosoler.
Det finns inga direktvisande instrument som mäter enbart halten nanofibrer det vill säga fibrer med
en diameter under cirka 100 nm.
Mätningarna utfördes huvudsakligen med tre direktvisande instrument som räknar partiklar, EEPS
3090 och P-Trak från TSI samt Modell 1.108 från GRIMM. Det är osäkert hur fibrerna
storleksklassas i partikelräknarna EEPS 3090 och GRIMM 1.108. Hur fibrerna storleksklassas beror
på hur de är orienterade i luftflödet genom GRIMM och under storleksseparationen i EEPS.
Förutom partikelräknarna användes ett direktvisande instrument som räknar fibrer, FAM-1 från
MIE.
EEPS 3090 räknar antalet partiklar i 32 storleksklasser från cirka 6 nm till över 500 nm
(Instrumentet ses på bild 3 och 4). Minsta partikel som räknas är 5,6 nm. I redovisningen av
mätningarna har 31 av de 32 storleksintervallen slagits samman till fem. Intervallet för de största
partiklarna cirka 500 nm till cirka 600 nm) redovisas inte för EEPS-mätningarna eftersom detta
storleksintervall även registreras av GRIMM-instrumentet. Mätprincipen för EEPS är
elektromobilitet och instrumenten beskrivs i litteraturen som SMPS (Scanning Mobility Particle
Sizer). Instrumentet räknar även om antalet partiklar till partikelyta och partikelvolym för respektive
storleksintervall. Samtliga partikelstorlekar som antal, yta och volym registrerades en gång per
sekund. Eftersom partiklarnas elektriska egenskaper påverkar storleksfördelningen kan formen hos
fibrerna och laddningen hos eventuell magnetisk järnoxid sannolikt orsaka mätfel som medför
avvikelser från den sanna storleksfördelningen. Vid omräkningen till yta och volym förutsätts att de
räknade partiklarna är relativt sfäriska, vilket givetvis inte gäller för fibrer. Detta framgår med all
tydlighet av en jämförelse mellan olika mätmetoder som utfördes av Chen et al [9]. Nedan visas
resultatet av metodjämförelsen mellan provtagning på yta för analys i SEM/TEM och SMPS [9]:
Fysisk benämning
Provtagning/elektronmikroskopi
SMPS
Antal, partiklar/cm3
2,7x104
4,2x104
3
10
3,2
Masskoncentration, mg/m
Densiteten: cirka 0,8 g/cm3
Mätningarna med EEPS detekterar partiklar ner till strax under 6 nm. Eftersom de använda
kolnanofibrernas diameter överstiger 6 nm, räknades fibrerna av instrumentet. Det är dock oklart
hur fibrerna storleksklassades eftersom deras längd är betydligt större än diametern. Dessutom kan
man fråga sig hur eventuella magnetiska järnoxidpartiklar storleksklassas i ett instrument som
bestämmer partikelstorleken genom mätning av partiklarnas elektriska mobilitet. På grund av
osäkerheten med de direktvisande instrumenten togs även prov på luftburna partiklar och fibrer för
bedömning i svepelektronmikroskop med avseende på förekomst och morfologi. En fråga som
gäller filterprovtagningen är hur effektivt de aktuella fibrerna och partiklarna avskiljs med de
aktuella filtrena. Svepelektronmikroskopet som användes vid den första utvärderingen (2010) hade
en för nanopartiklar och nanofibrer begränsad upplösning. Om det fanns mycket tunna fibrer
(mindre än 5 – 10 nm) är det tveksamt om de kunde ses i svepelektronmikroskopet. Vid
utvärderingen av proven tagna 2012 användes ett svepelektronmikroskop med bättre upplösning,
vilket kan visa fibrer och partiklar med diametrar ner till cirka 2 nm. Vid analysen med
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svepelektronmikroskop valdes ett antal ytor ut slumpmässigt och fotograferades. På basis av hur
vanligt det var att det fanns fibrer respektive partiklar gjordes en grov skattning av förekomsten i
arbetsplatsluften. På några utvalda synfält fotograferades nanopartiklar respektive nanofibrer för att
ge exempel på deras form och storlek.
P-Trak som också är tillverkat av TSI registrerar alla partiklar från cirka 20 nm och uppåt utan att
dela upp dem i storleksintervall (Bild 5). Provtagna partiklar förstoras genom kondensation av en
alkohol på partiklarnas yta för att de ska bli så stora att de kan räknas optiskt. Instrumentet var ställt
för att registrera ett värde varje minut eftersom instrumentet enbart användes för
bakgrundsmätningar. Instrumentet användes främst för kontroll av om nanopartiklar kom in i
lokalen från annan lokal eller med tilluften. Instrumentet användes vid mätningarna 2012 eftersom
tidigare mätningar av nanopartiklar och nanofibrer ibland påverkades av partiklar från omgivande
verksamhet.
Två GRIMM-instrument ,modell 1.108 användes vid mätningarna. Instrumentet ses på bild 3 och 6.
Instrumenten räknar partiklar i 14 intervall från 230 nm till över 20 000 nm. I resultatredovisningen
har de 14 intervallen slagits samman till fem. Instrumenten är optiska partikelräknare. Instrumenten
var inställda för att räkna om antalet partiklar till en massa där partiklarnas densitet var satt till 1
g/cm3. För järnoxid är densiteten betydligt högre, se avsnitt 4. Eftersom kompositen i huvudsak
bestod av organiska ämnen med betydligt lägre densitet än järn användes densiteten 1 vid
omräkning från volym till massa. GRIMM-instrumentet som placerades nära andningszon eller
dammkällan registrerade partiklarna en gång per sex sekunder (medelvärde för sex sekunders
mätning). GRIMM-instrumentet i lokalen var inställt på en mätning per minut (medelvärde för en
minut) vid mätningarna 2010 och sex sekunder vid mätningarna 2012. Exempel på placering
framgår av bilderna i bilagan om utförda mätningar (bilaga 1).
Det fiberräknande instrumentet FAM-1 från MIE är en optisk fiberräknare som mäter i huvudsak
respirabla fibrer exklusive nanofibrer. Undre gräns för optiken i instrumentet är inte känd i detalj
men antas vara i storleksordningen 200 nanometer (0,2 µm) (diameter). Övre gräns är en diameter
på cirka 4500 nm (4,5 µm). Eftersom nanofibrer är tunnare än 200 nm kommer endast tjockare
fibrer än nanofibrer och fiberformade agglomerat att räknas. Enligt den räknestandard som
används vid fiberräkning i ljusmikroskop av fiberprov uppsamlade på filter är övre gränsen för de
fibrer som räknas 3 µm i diameter [8]. Instrumentet räknar således en del grövre fibrer. (3 – 4,5 µm)
som inte räknas i filterproverna. I tester har instrumentet visat avvikande resultat vid jämförelse
med filterprov som analyserats med optiskt mikroskop. Avvikelsen ökar med ökad koncentration
av respirabla partiklar. Vid högre dammhalter räknar instrumentet respirabla partiklar som fibrer.
Höga dammhalter som stör instrumentet kan t ex förekomma inom tyngre industri. Erfarenheterna
från IVL:s mätningar med instrumentet i samband med kartläggning av keramiska fibrer, glasfibrer,
kolfibrer och asbest är att instrumentet varit användbart för grov utvärdering av fiberhalter. En
begränsning är att instrumentets mätcell är liten, vilket medför få räknade fibrer per tidsenhet. Efter
en minuts mätning är detektionsgränsen 0,1 fiber/ml luft, efter 10 minuter 0,01 fiber/ml luft o s v.
Under mätningarna 2010 kärvade instrumentets luftpump vilket reducerade flödet med cirka 25 %.
Detta har kompenserats genom att uppmätta värden har räknats upp för det lägre flödet.
Instrumentet ses på bild 3.
Både FAM-1 och GRIMM är optiska instrument och registrerar inte små fibrer och partiklar som
nanofibrer och nanopartiklar. Erfarenheten från tidigare utförda mätningar tyder på att det ofta
förekommer större partiklar och fibrer bland annat som agglomerat.
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Förekomsten av en stor andel aggregat noteras även av Chen et al [9] vid studier av MWCNT. Det
medför att informationen från dessa instrument kan bidra till bedömningen av arbetsmiljön
inklusive fiberexponering.
EEPS 3090
GRIMM 1.108,
2 st

Pumpar för personburen
provtagning. 3 st

FAM-1
VelociCalc 8385
Bild 3. Mätutrustningen samlad inför en sista kontroll före utplacering för mätning. På bilden ses inte
provtagningsfilter och P-Trak.

Bild 4. Till vänster. EEPS 3090.
Mätvärdena presenteras på
instrumentets skärm och en
bärbar dator. Den bärbara datorn
användes för att lagra data från
EEPS-instrumentet. Eftersom
instrumentet är relativt stort och
tungt var det placerat på en vagn
så att luftprov kunde tas nära
andningszonen.
Bild 5. Till Höger. P-Trak som
användes för kontrollmätning av
bakgrundshalten av nanopartiklar vid mätningen 2012
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Bild 6. Till vänster. Filter-kassett.
Filter-hållaren är fastsatt ovanpå en
av de optiska partikelräknarna
(GRIMM). På filterytan bakom
inloppshålet ses en grid fastsatt på
filterytan, se pil. Partiklar och
fibrer som provtas på gridens yta
för analys i transmissionsmikroskop. Vid mätningarna 2012
utfördes mätningarna med filter
utan grid.
Bild 7. Till höger. Filtrets placering nära andningszon för
exponeringsmätning. När
andnings-skydd bars utfördes
mätningen utanför
andningsskyddet, d v s mätningen
visar personens exponering om
andningsskydd inte använts.

5.3 Filterprovtagning
Prov togs på 37 mm polykarbonatfilter med 0,8 µm:s pordiameter 2010. Centrerat på filtret var en
några mm2 stor metallgrid (metallnät) monterad för morfologiska studier i
transmissionselektronmikroskop (TEM). Filtret var placerat i en plastkassett med anslutning till
pump och med lock för skydd mot partiklar under transport och lagring.
Vid mätningarna 2012 användes enbart 25 mm polykarbonatfilter med 0,4 µm pordiameter och
utan metallgrid. Eftersom mätningen gjordes utan grid var hela locket borttaget under
provtagningen för att erhålla jämn fördelning av partiklar och fibrer över filterytan. Vid analysen
2012 används ett högupplösande svepelektronmikroskop.
Filtret för exponeringsmätning placerades på personen nära ”andningszonen” (bild 7). Vid andra
mätningar togs luftprov nära källan (bild 6). Pumparna som filtren var anslutna till ses på bild 7.
Exempel på placering av provtagningsutrustningen framgår av bilder i bilagan om mätningarnas
utförande (bilaga 1). Provtagningsflödet var 2 l/min.

5.4 Analys av filterprover
Räkning av fibrer sker i ljusmikroskop enligt den standardmetod som används vid analys av asbest,
mineralull, glasull mm. Räkningen sker vid 500 gångers förstoring. Endast fibrer som är smalare än
3 µm och längre än 5 µm räknas.
I ljusmikroskop kan man inte se partiklar och fibrer som är mindre eller smalare än cirka 100 nm,
d v s nanofibrer. Med svepelektronmikroskop, SEM, kan även nanofibrer utvärderas. För att kunna
räkna de tunnaste fibrerna krävs transmissionselektronmikroskop, TEM.
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Vid analysen konstaterades att partiklar och fibrer var tillräckligt stora för att studeras i
svepelektronmikroskop. Därmed behövde inte gridytan utvärderas. Nanofibrerna och
nanopartiklarna kan ses relativt tydligt i bilderna tagna i SEM även om bilderna inte är skarpa.

5. 5 Om provtagningstider
Mätningarna har gjorts under relativt kortvariga arbetsmoment, vilket innebär att mättiderna ofta
varit korta, i extremfallet endast minuter. Delvis har mättiderna styrts av tillgången på och den höga
kostnaden för de nanomaterial som använts. Mättiderna redovisas i mätbilagorna 2 och 3.
De korta provtagningstiderna innebär att de uppmätta halterna bör betraktas som stickprov som
indikerar om spridningen av nanopartiklar och nanofibrer är försumbar, liten, riskabel eller så
omfattande att ytterligare åtgärder måste vidtas. När användningen av nanomaterialen skalas upp
och används i industriell produktion, är det naturligtvis viktigt att göra förnyade mätningar för att
kontrollera förekommande halter och exponeringar.

5.6 Övrigt
I samband med mätningarna utfördes även kontrollmätning av luftflöden i dragskåp, sprutboxar
och dragbänkar med en varmtrådsanemometer VelociCalc 8385 från TSI, bild 3.
Den kamera som används vid mätningen 2010 hade datum och klockslag felställda vilket också syns
på bilderna. Bilder tagna 2012 saknar datum och klockslag.

6. Metoder för bedömning av uppmätta halter
6.1 Jämförelse med gränsvärde
Normalt jämförs halter av ett ämne i andningszonen med Arbetsmiljöverkets hygieniska
gränsvärden [8]. Beroende på exponeringstid kan man jämföra uppmätta värden med
nivågränsvärden som avser medelexponeringen under ett helt skift/en hel arbetsdag eller
takgränsvärden som normalt avser högsta exponeringen som medelvärde under femton minuter.
Eftersom syftet är att arbete med nanomaterialen i full produktion ska kunna utföras under hela
dagar har uppmätta halter jämförts med nivågränsvärden. I tabell 1 redovisas gällande svenska
gränsvärden för de material som nanopartiklarna och nanofibrerna består av.
Tabell 1.

Svenska nivågränsvärden för de använda materialen (Arbetsmiljöverket, AFS 2011:18
Hygieniska gränsvärden).

Ämne, Material
Koldamm inkl kimrök
Grafitdamm
Järnoxid (räknat på järn)
Grafitfibrer

Partikelfraktion
Totaldamm
Totaldamm
Respirabelt damm
Respirabla fibrer

Nivågränsvärde
3 mg/m3
5 mg/m3
3,5 mg/m3
0,2 fibrer/ml

Nanotuber är en form av grafitmaterial varför 0,2 f/ml är det gränsvärde som ligger närmast till för
bedömning av exponeringen. Nuvarande gränsvärden är inte satta med hänsyn till negativa
hälsoeffekter som vissa nanopartiklar och nanofibrer misstänks kunna orsaka. Det kan idag inte
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uteslutas att exponering för kolnanotuber kan orsaka allvarliga lungsjukdomar som fibros och
cancer [4]. Mot den bakgrunden kan det vara farligt att enbart jämföra med gällande svenska
gränsvärden vid riskbedömning. På senare år har det internationellt publicerats flera förslag till
gränsvärden för bland annat kolnanofibrer. De föreslagna massgränsvärdena är betydligt lägre än
nuvarande gränsvärden. För flerväggs kolnanotuber (MWCNT) finns förslag till gränsvärde på 7
µg/m3 från NIOSH i USA [4]. För MWCNT finns även andra förslag publicerade (2,5, 50 och 100
µg/m3) [4, 5].
Det finns även ett förslag till fibergränsvärde på 0,01 f/ml för kolnanofibrer [4, 5] vilket är tio
gånger lägre än för asbest. Eftersom asbest normalt räknas i ljusmikroskop missas de tunnaste
asbestfibrerna eftersom de är smalare än 100 nm, vilket är de tunnaste fibrer som kan ses med
ljusmikroskop. Skulle elektronmikroskop användas vid räkning av asbestfibrer skulle man se
betydligt fler fibrer. Beaktar man skillnaden i metoder för analys är det föreslagna gränsvärdet för
kolnanofibrer betydligt lägre än 10 % av gränsvärdet för asbest.

6.2 Bedömning av uppmätta halter av järnoxid-nanopartiklar
I heta processer som t ex förekommer på stålverk, gjuterier och vid svetsning bildas metallrök.
Relativt höga halter nanopartiklar kan ingå i metallröken. De heta partiklarna oxideras till stor del
till metalloxid. Exponering för relativt höga halter nanopartiklar av t ex järnoxid är ingen ny
arbetsmiljösituation. Något förslag till gränsvärde för nanopartiklar av järnoxid har inte påträffats i
den litteratursökning som utförts i samband med utredningen. Vid användning av tillverkade
nanopartiklar av t ex järnoxid så är man medveten om att det är nanopartiklar och vidtar därmed
omfattande åtgärder för att minimera exponeringen. Vid heta metallurgiska processerna på stålverk
och gjuterier samt i samband med svetsning och skärbränning bildas en aerosol som till stor del
utgörs av nanopartiklar. Riskbedömningen baseras på Arbetsmiljöverkets gränsvärden och ingen
särskild hänsyn tas till den höga andelen nanopartiklar. Frågan är om nuvarande gränsvärde kan
tillämpas för nanopartiklar av järnoxid. Till skillnad från kolnanofiber finns stor erfarenhet från
exponering för järnoxid också i miljöer där järnoxiden förekommer som nanopartiklar, men få
mätningar har utförts där andelen nanopartiklar kartlagts. Gränsvärdet för järnoxid är så högt att
överskridande endast sker vid vårdslös hantering eller stora brister i åtgärderna. I denna studie har
samma åtgärder använts för nanopartiklar av järnoxid som för nanofibrer. Det medför att
exponeringen för nanopartiklar av järnoxid låg på halter långt under nuvarande gränsvärde.

6.3 Om gränsvärde och mätmetod
Vid mätning av olika ämnen för jämförelse med hygieniska gränsvärden finns det rekommenderade
mätmetoder [10]. För kol, grafitdamm och järnoxid rekommenderas gravimetriska metoder och för
fibrer, räkning av fibrer i ljusmikroskop. Fibrer diskuteras ovan. Vid de låga halter som förväntades
vid hantering är de rekommenderade mätmetoderna inte optimala och fungerar i vissa fall inte alls.
Istället baseras bedömningen av partikel- och fiberhalter på tidigare nämnda direktvisande
instrument och antagandet att uppmätta partikel- eller fiberhalter består av de aktuella
nanomaterialen. Vid omräkning från antal till massa har densiteten satts till 1 vilket är något för
högt för kolnanofibrerna och mycket för lågt för järnoxidpartiklarna.
Med de direktvisande instrumenten är det ofta möjligt att registrera mätvärden även vid korta
arbetsmoment. De använda direktvisande instrumenten har dock begränsningar, se avsnitt 5.
Eftersom de använda direktvisande instrumenten inte är gravimetriska rekommenderas de inte av
Arbetsmiljöverket för jämförelser med de hygieniska gränsvärdena om man inte har kalibrerat
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instrumentet för den aktuella aerosolen mot en gravimetrisk metod. Detta har inte varit möjligt.
Instrumenten kan dock användas för en grov bedömning t ex om man ligger långt under eller över
gränsvärdet. Är halterna i närheten av gränsvärdet krävs i regel gravimetriska metoder för närmare
utvärdering. De föreslagna gränsvärdena är mycket låga och hanteringstiderna korta vilket inte gjort
det möjligt att utföra någon gravimetrisk bestämning. När nanomaterialen används i större skala
rekommenderas därför kompletterande mätning med gravimetrisk metod.
Mätningarna utfördes även med EEPS som detekterar partiklar ner till strax under 6 nm. Eftersom
fibrernas diameter översteg 6 nm, räknades fibrerna av instrumentet. Det är dock oklart hur
fibrerna storleksklassades eftersom deras längd är betydligt större än diametern. På grund av
osäkerheten med de direktvisande instrumenten togs även prov på luftburna partiklar och fibrer för
bedömning i svepelektronmikroskop med avseende på förekomst och morfologi. En fråga som
gäller filterprovtagningen är hur effektivt de aktuella fibrerna och partiklarna avskiljs med de
aktuella filtren. Svepelektronmikroskopet som användes vid den första utvärderingen (2010) hade
en för nanopartiklar och nanofibrer begränsad upplösning. Om det fanns fibrer tunnare än
storleksordningen 5 – 10 nm är det tveksamt om de kunde ses i svepelektronmikroskopet. Vid
utvärderingen av proven tagna 2012 användes ett svepelektronmikroskop med bättre upplösning,
vilket medför att fibrer och partiklar med diametrar ner till cirka 2 nm kunde ses. Vid studierna med
svepelektronmikroskop valdes ett antal ytor ut slumpmässigt och fotograferades. På basis av hur
vanligt det var att det fanns fibrer respektive partiklar gjordes en grov skattning av förekomsten i
arbetsplatsluften. På några utvalda synfält fotograferades nanopartiklar respektive nanofibrer för att
ge exempel på deras form och storlek.
Mätningarna utfördes ofta med instrumenten stationärt placerade med inloppet nära andningszon.
Vid flera mätningar togs filterprov med utrustningen buren av den person som utförde
arbetsuppgiften. Vid vissa mätningar var syftet främst att registrera eventuell emission eller ta prov
för närmare analys i svepelektronmikroskop. Dessa prov togs med utrustningen placerad nära
källan.

7. Utförda mätningar
Detaljbeskrivning av mätningarna återfinns i Bilaga 1.
Mätning utfördes 2010 och 2012 vid arbete när nanofibrer eller nanopartiklar satsades, blandades,
blandningen applicerades och efter härdning slipades. Satsning utfördes inte under mätningen 2012.
Vid främst satsning och blandning 2010 påverkades mätresultaten av annan verksamhet i en
angränsande lokal.
Vid hantering av mycket små mängder utfördes mätning nära källan när skogar av kolnanofiber
frigjordes med skalpell, applicerades med komposit och slipades tillsammans med kompositen.
Mätningarna utförda 2010.
Mätningar utfördes även vid simulering av en mindre olycka vid hantering av kolnanofibrer och
efterföljande sanering. Mätningarna utfördes 2010.
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8. Resultat
I följande fyra tabeller redovisas uppmätta halter av fibrer och partiklar;
• Damm- och fiberhalter vid tillverkning av komposit med nanopartiklar eller nanofibrer 2010
(tabell 2).
• Damm- och fiberhalter vid hantering av kolnanotuber 2010 (tabell 3).
• Damm- och fiberhalter vid tillverkning av komposit med kolnanotuber 2012 (tabell 4).
• Damm- och fiberhalter vid oförsiktig hantering av kolnanofibrer inklusive sanering med olika
metoder 2012 (tabell 5).
För EEPS anges i tabellerna masshalten för två olika fraktioner; dels 6 – 100 nm eftersom det är
partiklar mindre än 100 nm som avses med begreppet nanopartiklar och dels 6 – 250 nm. Vid
omräkning från volym till massa har densiteten antagits vara 1 g/cm3. Beroende på form och
partiklarnas verkliga densitet kan det finnas betydande avvikelse mellan den beräknade och sanna
masshalten. Diskussion om betydelsen av detta diskuteras i avsnitt 9.
Detaljerad redovisning av mätresultaten från 2010 i bilaga 2 och från 2012 i bilaga 3.
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Uppmätta damm- och fiberhalter vid tillverkning av komposit i dragskåp, sprutskåp och vid slipning av komposit 2010. Samtliga prover utom
GRIMM vid satsning blandning tagna nära andningszonen för att spegla exponeringen. GRIMM placerades i dragskåpsöppningen. Kompositen
kunde innehålla kolnanofibreroch/eller järnoxidnanopartiklar. Mätvärdena har inte kompenserats för bakgrundshalter.

Verksamhet

Fibrer

Filterprov

FAM-1

- Invägning
- Blandning
Se bilaga 1,
avsnitt 1.1

Få fibrer. Flesta
synfält tomma. Efter
letande ses på enstaka
synfält fibrer (som
kan vara
kolnanofibrer) och
små fiber-aggregat
och fragment. Dessa
kan räknas eftersom
de uppfyller
kriterierna för att
definieras som fiber.
Inga fibrer ses trots
avsökning av flera
synfält i olika
förstoringar, med
undantag för en fiber
som gick genom en
större partikel.
Inga fibrer trots
sökning på flera
synfält.

- Tillverkning
av
kompositskivor
Se bilaga 1,
avsnitt 1.2
- Slipning
Se bilaga 1,
avsnitt 1.3

Partiklar

Filterprov

GRIMM

0,004 f/ml

Få nanopartiklar. Flesta
synfält tomma. Efter letande
på flera synfält ses partiklar
som till sin form tyder på att
det är järnoxidnanopartiklar.
Ofta förekom de i
agglomerat med flera
järnoxidnanopartiklar.

0,03 mg/m3 vilket
är obetydligt
högre än
bakgrundshalten.
Partiklar < 5 µm
utgör cirka 5 % av
totala mängden
partiklar.

0,001 – 0,002
f/ml

Många runda partiklar på
synfälten, men tomma på
järnoxidnanopartiklar. På
utvalda synfält ses enstaka
aggregat av magnetit.

<0,02 f/ml
(slipningen
tog så kort tid
att mätningen
inte gick att
utföra med
högre
känslighet).

De flesta synfält tomma. På
några utvalda synfält ses
slipfragment och ibland även
något agglomerat av
järnoxidnanopartiklar.
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Kommentar

EEPS,
fraktionen 6
– 100 nm
Inga resultat,
se
kommentar.

EEPS,
fraktionen
6-250 nm
Inga resultat,
se
kommentar.

0,65 mg/m3.
Lite mindre än
hälften
avmängden
partiklar är < 5
µm.

Antal
partiklar:
41 000/cm3.
Beräknad
halt: 1,1
µg/m3

Beräknad
halt: 5,8
µg/m3

Arbete i
sprutskåp

0,1 mg/m3. Cirka
10 % av
partiklarna är < 5
µm.

Inga resultat,
se
kommentar.

Inga
resultat, se
kommentar.

Effektivt
punktutsug

Arbete i glovebox som var
placerad i ett
dragskåp
Mätningen av
nanopartiklar
kraftigt
påverkad av
annan
verksamhet

Mätningen av
nanopartiklar
kraftigt
påverkad av
annan
verksamhet
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Tabell 3. Damm- och fiberhalter 2010 vid hantering av kolnanotuber. Enbart mätningar nära källan. Mätvärdena ej kompenserade för bakgrundshalten.

Verksamhet

Fibrer

Filterprov

FAM-1

Kolnanotuber,
bulkmaterial
- omröring
- blandning
Se bilaga 1, avsnitt 2.1

Ingen filterprovtagning.

Kolnanoskogarapplicering av
kolnanoskog på ej
uthärdad epoxi –
kolfiber-komposit
och losstagning av
nanoskog från
underlag med skalpell
Se bilaga 1, avsnitt 2.2
Kolnanoskogar
-slipning
Se bilaga 1, avsnitt 2.3

Partiklar

Filterprov

GRIMM

0,02
f/ml

Ingen
filterprovtagning.

De flesta synfält tomma. På ett av de
studerade synfälten ses fibrer som
sannolikt är kolnanotuber. På ett annat
synfält syntes en fiber som är för grov
för att vara kolnanotub eller
kolnanofiber och för smal att vara en
fiber från kolfiberväven.

<0,02
f/ml

Ej utvärderat med
avseende på
partiklar.

0,05
mg/m3.
Cirka 30 %
av
partiklarna
var < 5 µm.
0,04
mg/m3.
<10 %
partiklarna
var < 5 µm.

Ingen filterprovtagning

<0,04
f/ml

Ingen
filterprovtagning
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Halt: 0,2
mg/m3.
Cirka 30 %
av
partiklarna
var < 5 µm.

Kommentar

EEPS.
Fraktionen 6
– 100 nm
Antal
partiklar:
88 000/cm3.
Halt: 2 µg/m3

EEPS.
Fraktionen
6 – 250 nm
26 µg/m3

Antal
partiklar:
30 000/cm3.
Halt: 2 µg/m3

9,1 µg/m3

Arbete i
dragskåp

Antal
partiklar:
670 000/cm3.
Halt: 14
µg/m3

Halt: 20
µg/m3

Utsug i
arbetsbänk

Arbete i glovebox i dragskåp
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Damm och fiberhalter 2012 vid tillverkning av komposit innehållande kolnanotuber. Mätningen i eller nära andningszonen samt nära källan.
Observera att redovisade partikelhalter uppmätta med EEPS är kompenserade för halten innan arbetsmomentet påbörjades.

Verksamhet

Fibrer

Filterprov

FAM-1 Filterprov

GRIMM

– Omröring,
nära källan
Se bilaga 1, avsnitt 3.1

Trots mätning i boxen finns
få fria fibrer. Dessa ses
främst i aggregat. Fibrerna
är tunnare än i tidigare
prov.
I stort sett alla fibrer i små
partiklar av ohärdad
komposit
Inga fiberfragment kunde
ses.

-

- Applicering, mätning
nära källan
Se bilaga 1, avsnitt 3.2
– Applicering,
mätning i och nära
andningszon
Se bilaga 1, avsnitt 3.2
– Fortsatt mätning efter att
appliceringen av kompositen
utförts. Se bilaga 1, avsnitt 3.2
– Slipning med ett - tre utsug,
i andningszon
Se bilaga 1, avsnitt 3.3
– Slipning med ett – tre utsug,
nära slipplatsen
Se bilaga 1, avsnitt 3.3
– Slipning med tre utsug,
provtagning nära slipplatsen
Se bilaga 1, avsnitt 3.3
– Slipning med två utsug,
provtagning nära slipplatsen
Se bilaga 1, avsnitt 3.3

– Slipning med ett utsug,
provtagning nära slipplatsen
Se bilaga 1, avsnitt 3.3

(provet taget under och
efter applicering)
Inga fria fibrer. I
fragmenten kan bundna
fibrer ses
Några nästan fria fibrer. I
fragmenten kan bundna
fibrer ses.

Partiklar

<0,01
f/ml

Provet i stort fritt från partiklar.
Trots att det var kolnanofibrer som
hanterades kunde nanopartiklar ses.
Dessa misstänks bestå av järnoxid.
Ingen elementanalys utfördes.
Partiklarna är ofta i
storleksordningen 5 µm i diameter
eller mindre.
Få droppar, men flera ofta lite
större sannolikt uthärdade partiklar
av kompositen

<0,01
f/ml

(provet taget under och efter
applicering)

-

Huvudsakligen stora möjligen
inhalerbara men få respirabla
partiklar.
Huvudsakligen stora möjligen
inhalerbara men få respirabla
partiklar.

<0,01
f/ml
<0,01
f/ml

<0,01
f/ml

-

EEPS. Fraktionen 6 – 100 nm
-

EEPS. Fraktionen
6 – 250 nm
-

-

-

-

: 18 mg/m3.
Cirka 75 % av
partiklarna var < 5
µm.
16 mg/m3. Cirka 80
% av partiklarna var <
5 µm.
-

Antal partiklar:
29 000/cm3. Halt:
4,0 µg/m3

Halt:: 48,0 µg/m3

Antal partiklar
32 000 /cm3. Halt:
3,2 µg/m3
-

Halt: 18,0 µg/m3

-

-

-

0,12 mg/m3. Cirka 25
% av partiklarna var <
5 µm.
0,54 mg/m3. Cirka 45
% är < 5 µm.

Antal partiklar:
71 000/cm3*.
Halt: 0,18 µg/m3
Antal partiklar:
42 000/cm3.
Massa: 0,82 µg/m3

1,6 µg/m3.

5,9 mg/m3. Cirka 25
% av partiklarna var
< 5 µm.

* KOMMENTAR Frågan är om det stora antalet nanopartiklar kommer från slipningen
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Antal partiklar:
49 000/cm3.
Halt:: 6,8 µg/m3

-

9,4 µg/m3

29 µg/m3
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Damm- och fiberhalter vid oförsiktig hantering av kolnanofibrer inklusive sanering med olika metoder. Mätningar huvudsakligen nära källan.
Filterprov togs även i andningszon. Värdena ej kompenserade för bakgrundshalten.

Verksamhet

Fibrer
Filterprov

Simulerad
olyckshändelse
-spill från påse
Se bilaga 1, avsnitt 4.1
Simulerad
olyckshändelse
Trycker ut luft med
fibrer från en påse
kolnano-fibrer.
Upprepas inför varje
saneringsförsök
Se bilaga 1, avsnitt 4.2
- sanering tort
Se bilaga 1, avsnitt 4.2

Exponering
De flesta synfälten är tomma på
fibrer. Dock finns främst mindre
fiberagglomerat.
På filtret ses även fibrer liknande
de som syntes vid appliceringen
av nanoskogar.

I dragskåp
0,04 f/ml

Provtagning under hela
rivningen. Även när plasten förpackades utanför dragskåpet.

I dragskåp 0,07
f/ml

- sanering vått med
vatten
Se bilaga 1, avsnitt 4.2

I dragskåp: På alla synfält i lägre
förstoring ses kolnanofibrer. Det
finns både mindre och större
fiberagglomerat och fria fibrer.
Mätningen avbröts när halva
inplastningen var borttagen.

I dragskåp 0,07
f/ml

- sanering med
saneringsmedel
Se bilaga 1, avsnitt 4.2
-eftersanering, rivning
av inplastning
Se bilaga 1, avsnitt 4.2

FAM-1

I dragskåp
0,03 – 0,1 f/ml

I dragskåp
Ingen mätning
på grund av för
kort arbetstid
I dragskåp

Partiklar
GRIMM
I dragskåp
Masshalt: 0,2 mg/m3.
Andelen damm < 5
µm är cirka 30 %
I dragskåp
Masshalt: 0,6 – 1,0
mg/m3. Andelen
damm < 5 µm är
2 - 10 %

I dragskåp
Masshalt: 0,4 mg/m3.
Andelen damm < 5
µm är cirka 10 %
I dragskåp
Masshalt 0,2 mg/m3.
Andelen damm < 5
µm är cirka 5 %
I dragskåp
Masshalt: 0,1 mg/m3.
Andelen damm < 5
µm är cirka 5 %
I dragskåp
Masshalt: 0,8 mg/m3.
Andelen damm < 5
µm är cirka 5 %

19

EEPS. 6 – 100 nm (A)
och 6 – 250 nm (B)

I dragskåp: Antal partiklar,
A: 47 000/cm3
Masshalt,
A: 6,2 µg/m3
B: 52 µg/m3
I dragskåp
Antal partiklar, A: 43 000 –
52 000/cm3
Masshalt, A: 3 – 5 µg/m3
B: 18 - 36 µg/m3
I dragskåp: Antal partiklar,
A: 43 000/cm3
Masshalt,
A 3 µg/m3
B: 14 µg/m3
I dragskåp: Antal partiklar,
A: 42 000/cm3
Masshalt,
A: 3 µg/m3
B: 9,0 µg/m3
I dragskåp: Antal partiklar,
A: 39 000/cm3
Masshalt,
A: 4 µg/m3
B: 22 µg/m3
I dragskåp
Antal partiklar, A:
38 000/cm3
Masshalt, A: 3 µg/m3
B: 10 - 15 µg/m3

Kommentar
Arbete i dragskåp.
Använde
andningsskydd
Arbete i dragskåp.
Använde
andningsskydd

Arbete i dragskåp.
Använde
andningsskydd
Arbete i dragskåp.
Använde
andningsskydd
Arbete i dragskåp.
Använde
andningsskydd
Mätningen avbröts när
halva inplastningen var
riven. Gäller ej
personburen
provtagning. Använde
andningsskydd
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9. Diskussion
9.1.1 Om jämförelser med föreslagna gränsvärden
Kolnanotuber

Under senare år har det kommit förslag till gränsvärden för främst flerväggs kolnanotuber
(MWCNT). Mätning utfördes till stor del på denna typ av kolnanofibrer. Förslag finns på riktvärden
från 2,5 – 100 µg/m3. Vid mätningar mäter man vanligtvis damm och antar att det damm som
förekommer härrör från den föroreningskälla som man är intresserad av (i detta fall kolnanotuber).
Eftersom de föreslagna gränsvärdena är låga kan normala halter i omgivande luft påverka resultaten
kraftigt. För omgivningsluft är miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet för partiklar som är
mindre än 10 µm i diameter 50 µg/m3 (dygnsmedelvärde) och 25 µg/m3 för partiklar mindre än 2,5
µm (årsmedelvärde) [11]. För de partikelhalter som uppmäts där kolnanofibrer förekommer, måste
bakgrundshalten dras ifrån så att endast exponeringen för materialet som innehåller kolfibrer
utvärderas. Det får dessutom inte pågå annan verksamhet i lokalerna eftersom eventuella
föroreningar från den verksamheten stör utvärderingen av masshalten kolnanofibrer.
För andra typer av kolnanofibrer finns det mindre kunskap om hälsopåverkan. I rapporten har alla
typer av kolnanofibrer bedömts på samma sätt i brist på kunskap.
Det finns ett förslag till fibergränsvärde för kolnanofibrer på 0,01 f/ml. Detta gränsvärde är en
tiondel av det svenska gränsvärdet för asbest och en tjugondel av gränsvärdet för grafitfibrer. I
realiteten är skillnaden jämfört med asbest egentligen betydligt större, eftersom analys av asbest
utförs vid en lägre förstoring där små fibriller och nanofibrer inte kan ses, det vill säga alla fibrer
räknas inte. I standardmetoden för asbest räknas fibrerna i ett ljusmikroskop med faskondensor vid
500 gångers förstoring. Faskondensorn underlättar för mikroskopisten att se tunna fibrer, men i
ljusmikroskop är det inte möjligt att se fibrer tunnare än cirka 100 nm. I svepelektronmikroskop
studerades provtagna partiklar och fibrer normalt vid 1 000 – 10 000 gångers förstoring. I vanligt
SEM blir partiklarna inte skarpa vid 10 000 gångers förstoring. För skarpa bilder vid hög förstoring
och möjlighet till ytterligare förstoring krävs högupplösande svepelektronmikroskop eller
transmissionsmikroskop. Slutsatsen är att de lägre förslag till gränsvärden som finns är mycket
stränga och att det då krävs betydande eliminationstekniska insatser för att klara de föreslagna
gränsvärdena.
Det kan diskuteras om man skall ha ett massgränsvärde där massan av alla nanopartiklar inklusive
kolnanofibrer mäts eller ett gränsvärde baserat på antalet nanofibrer som antas vara en
kolnanofiber.
För koldamm är gränsvärdet 3 mg/m3 och för grafit 5 mg/m3. Gränsvärdet för kol gäller även
kimrök, d v s ett mycket finpartikulärt damm. Dessa gränsvärden ligger betydligt över de föreslagna
gränsvärdena för vissa typer av kolnanofibrer. Eftersom det idag finns förslag på gränsvärden för
vissa kolnanofibrer har vi valt att använda dem för riskbedömningen. Utgående från
försiktighetsprincipen har dessa föreslag gränsvärden tillämpats även för andra kolnanofibrer.
När det gäller exponering för kolnanofibrer och kolnanotuber, gäller gränsvärdet för fibrer som
räknas i optiskt mikroskop d v s fibrerna måste vara tjockare än cirka 100 nm för att synas. En stor
andel av fibrerna är tunnare än 100 nm. Det gäller även för asbest och där används ljusmikroskopet
för exponeringsbedömningen trots att alla fibrer inte kan ses. Asbest förekommer vanligtvis både
som mycket tjocka och mycket tunna fibrer För kolnanofibrer har analyserna gjorts med SEM
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alternativt TEM beroende fiberdimensionerna. För grafitfibrer gäller gränsvärdet 0,2 f/ml och
fiberräkningen utförs med samma utrustning och metod som för asbest. Som jämförelse kan
nämnas att gränsvärdet för asbest är 0,1 f/ml. De flesta grövre kolfibermaterialen innehåller fibrer
som endast delvis är kristallina. För grövre kolfibrer som inte är kristallina gäller gränsvärdet 1 f/ml.
Vid bedömning av kolfibrer måste således både fibrernas storlek och kristallinitet vägas in i
bedömningen.

Agglomerat

Erfarenheterna från dessa mätningar visar att det finns fibrer och fiberagglomerat som kan räknas
med synligt ljus. Vid sista mätningen 2012 var agglomeraten dock så få att inga respirabla
fiberformiga agglomerat räknades med det optiska fiberräknande instrumentet (FAM).
Erfarenheten från mätningarna är föga överraskande att alla kolnanofibrer inte kan utvärderas utan
särskilda instrument och metoder. Dessutom behövs givetvis också ett gränsvärde som är anpassat
till både hälsoeffekt och mätmetodik.
När produkter som innehåller nanopartiklar och nanofibrer hanteras kan även halterna av större
agglomerat vara så höga att mätningar behövs av större partiklar och fibrer för att kontrollera att
halterna inte överskrider Arbetsmiljöverkets gränsvärden.

Järnoxid

För järnoxiddamm finns gränsvärdet 3,5 mg/m3 för respirabel järnoxid (räknat som järn), det vill
säga betydligt högre än de halter som normalt diskuteras vid exponering för nanopartiklar.
Eftersom det i dag finns många inom industrin med en relativ hög exponering under lång tid utan
att hälsoeffekterna uppmärksammats så är det inte sannolikt att riskerna ligger på samma nivå som
diskuteras för kolnanofibrer. Med de frågetecken som finns bör nivåer i närheten av nuvarande
gränsvärde undvikas i väntan på mer kunskap om riskerna för exponering för nanopartiklar av järn
och järnoxider.

9.2 De använda nanomaterialen
9.2.1 Kolnanofibrer

De luftburna kolnanofibrernas uppmätta diametrar stämmer väl med tillverkarens uppgift. På några
bilder i bilaga 2 (t ex bild 13 nedan och bild 21 i bilaga 2) ses även grövre fibrer. Eftersom ingen
analys har utförts går det inte med säkerhet att säga om de grövre fibrerna är kolnanofibrer.
Fibrerna kanske kommer från andra material, t ex glasfibrer som lossnat från ventilationens
tilluftsfilter. Andra grova men krökta fibrer kan vara agglomerat av nanofibrer (bilaga 2, bild 1, 14
och 15). Även cellulosafibrer kan ha liknande utseende (bilaga 2, bild 1). De kolfibrer som
förimpregnerades i angränsande lokal är mindre sannolika eftersom de har en diameter på flera
mikrometer. Fibern som syns på bild 13 är för stor för att vara en kolnanofiber och för liten för att
vara en kolfiber från kolfiberväven som användes på laboratoriet. Fibern är sannolikt syntetisk.
Vid den första mätningen (2010) var de luftburna fibrerna är i stor utsträckning kortare än
tillverkarens uppgift. Sannolikt beror det på att korta fibrer lättare blir luftburna.
Ett problem vid tillverkning av produkter med nanopartiklar och i ännu högre grad nanofibrer är
att de bildar agglomerat. De hanterade fibrerna upplevdes vid hantering som ”fluffiga” och man såg
stora svarta aggregat av partiklar vid oförsiktig hantering av fibermaterialet. När luftprov studerades
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i SEM fanns det aggregat, men de var få. Däremot fanns flera mindre aggregat med
storleksordningen ett tiotal fibrer eller färre.
Fibrerna vid mätningarna 2010 bedömdes vara så stora att de flesta svepelektronmikroskop är
tillräckliga för utvärdering av förekomsten. De grövsta fibrerna och flera av fiberagglomeraten var
även synliga för den optiska fiberräknaren och därmed skulle de även vara synliga i ett
ljusmikroskop med den utrustning och de inställningar som normalt används för bestämning av
halten luftburna fibrer vid utvärdering mot hygieniska gränsvärden. Detta gällde dock inte fibrerna
som hanterades 2012.

9.2.2 Kolnanotuber

I särskilda försök hanterades mycket små mängder av nanotuber och nanoskogar. Mättiderna blev
därmed mycket korta. Mätningar av kolnanotuber prioriterades, eftersom de sannolikt snart skulle
användas i en färdig produkt. I samband med en tidigare mätning 2008 togs ett bulkprov på
nanotuberna, se bild 8 och 9 nedan samt 1 och 2 i bilaga 1. Enligt SEM var fibrerna av varierande
diameter och längd. Fibrernas diametrar var i storleksordningen från 30 och upp till något över 100
nm, vilket är betydligt större än tillverkarens uppgift på 5 – 50 nm. Bild 10 visar luftburna
kolnanotuber som samlats på filter vid personburen provtagning vid oförsiktig hantering och bild
11 en luftburen kompositpartikel med en kolfibrer. Bilderna 10 och 11 från mätningarna 2010.
Vid hantering av fibrer från kolnanoskogar återfanns endast ett fåtal fria nanofibrer med diametern
35 – 50 nm med SEM. Uppgift om diameter saknas från tillverkaren. Bilder på kolnanoskog
(bulkprov), se bild 12 – 19 i bilaga 1.
Vid mätningarna 2012 kunde fibrer ända ned till cirka 15 nm diameter konstateras, se bild 12. Så
tunna fibrer kan ha funnits i tidigare tagna prover men inte kunnat ses på grund av sämre
upplösning hos det då använda svepelektronmikroskopet.

Bild 8. Nanotuber. Bulkprov taget i samband
med en tidigare mätning 2008. De tunnare
fibrerna är 40 – 60 nm i diameter.

Bild 9. Nanotuber. Bulkprov taget i samband
med en tidigare mätning 2008. Del av tidigare
bild. De tunnare fibrerna är 40 – 60 nm i
diameter.
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hantering, sanering och rivning. Vald yta.
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Bild 11. En kompositpartikel med kolnanotuber
som sticker ut ur partikeln på flera ställen.
Partikeln provtagen vid appliceringen. Vald yta.

Bild 12. Slipdamm vid slipning av komposit med kolnanotuber. Luftprov taget filter vid
mätningarna 2012. På bilden har fibrernas diameter skrivits in. Strecket under bilden är 2 µm.
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Bild 13. På bilden ses en respirabel fiber
(tillräckligt tunn för att kunna nå lungblåsorna).
Fibern är inte typisk för luftprovet. Fibern är för
grov för att kunna vara en typisk kolnanofiber eller
kolnanotub och för tunn för att vara en
”traditionell” kolfiber för armering. Slumpmässigt
vald filteryta.

9.2.3 Järnoxidnanopartiklar

Järnoxiden består enligt svepelektronmikroskopibilderna av partiklar med diametrar från cirka 60 –
70 nm upp till cirka 90 nm. Nanopartiklarna ses ofta som små agglomerat som kan vara utdragna på
längden, Bild 14. Redan vid tidigare utförda arbetsmiljömätningar har man konstaterat att
järnoxidpartiklar ofta bildar ”kedjor”. Det har diskuterats om kedjorna bildas på filterytan eller om
det är något som bildas i redan luften. Här finns också möjligheten att agglomeraten kan ha bildats i
förpackningen.
Bild 14. Järnoxidnanopartiklar från luftprov
taget på filter. På bilden ses en för järnoxid
typisk ”kedja” av partiklar. Den runda partikeln
är en kompositpartikel. Vald yta.

9.3 Om mätmetoderna
Med filterprovtagning med efterföljande begränsade morfologiska studier kunde en bedömning
göras om förekomsten av både grövre och tunnare fibrer.
Enligt FAM-instrumentet var halten respirabla fibrer vid tillverkning av komposit före 2012 0,004
f/ml. Inför mätningarna var det osäkert om någon information skulle erhållas med instrumentet.
De fibrer som kan räknas är de få fibrer som är grövre än cirka 200 nm och fiberformiga
agglomerat med en sammanlagd diameter över cirka 200 nm. De flesta fibrerna är sannolikt för
tunna för att ses av instrumentets laserlampa varför FAM används för att mäta respirabla fibrer.
Med instrumentet erhålls för de använda materialen i bästa fall en indikation på om fibrer

24

Mätning av luftburna kolnanofibrer

IVL rapport B2154

förekommer i arbetsplatsluften. FAM-instrumentets kan användas om det förekommer stora
kolnanofiberagglomerat.
Med filterprovtagning och SEM i kombination med FAM kunde arbetsmiljön grovt bedömas med
avseende på exponering för respirabla fibrer.
GRIMM är en optisk partikelräknare som vid dessa mätningar var omställd till att visa
partikelvolym (massa), vilken kan räknas om till massa om densiteten är känd. Instrumentet kan inte
mäta nanopartiklar. Vid mätningarna visade det sig att mycket av fibrer och partiklar förekom som
agglomerat, varför GRIMM gav värdefull information som komplement till de övriga
mätmetoderna för nanopartiklar och nanofibrer.
Om stora mängder aggregat av nanopartiklar hanteras oförsiktigt kan kanske till och med
Arbetsmiljöverkets gränsvärden överskridas. Därför rekommenderas GRIMM för kompletterande
mätning av större partiklar och fiberaggregat.
Enligt EEPS fanns huvuddelen av partikelmassan i partiklar större än 100 nm, d v s inte hos
nanopartiklarna. Här finns dock en osäkerhet, eftersom vi inte vet hur nanofibrers storlek bestäms i
de partikelräknande instrumenten. Enligt Chen et al underskattas kolnanofibrernas massa kraftigt
med SMPS-instrument [9], t ex EEPS. Eftersom få fria fibrer förekom bedöms avvikelsen för de
redovisade masshalterna vara mindre än de som anges för luftprov med enbart kolnanotuber
(MWCNT).

10 Om halter i arbetsmiljön vid olika arbetsmoment
De uppmätta värdena har använts för grov bedömning av exponeringarna. De tidigare nämnda
gränsvärden, förslag till gränsvärden för kolnanotuber och diskussionen kring nanopartiklars
hälsoeffekter kan användas för att förstå uppmätta halter. Baserat på den förståelsen och
försiktighetsprincipen kan riskerna grovt bedömas och därmed behovet av åtgärder. När det råder
osäkerhet om ett ämnes hälsoeffekt som det gör för de använda nanomaterialen gäller det att
minimera riskerna till en mycket låg nivå.
Om man inte beaktar svårigheterna i utvärderingen av mätresultaten och bara jämför de värden
som redovisas i denna rapport med svenska hygieniska gränsvärden är både fiberexponeringarna
under gällande nivågränsvärden. Höga dammhalter kan förekomma. Vid applicering krävs att
personen bär skyddskläder och andningsskydd. Vid slipning krävs mer än en åtgärd för att
dammhalterna skall reduceras. Exponeringen för nanopartiklar och nanofibrer är dock betydligt
lägre och i nivå eller under de föreslagna gränsvärdena för kolnanotuber.
Eftersom höga dammhalter uppmättes är risken stor för höga exponeringar vid hantering i större
skala om inte omfattande åtgärder vidtas.
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10.1 Tillverkning av komposit med tillsats av kolnanofibrer
eller järnoxidnanopartiklar
10.1.1 Satsning och blandning
Uppmätta halter

Vid satsning och inblandning av kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar kunde ett fåtal av dessa
återfinnas på provtagningsfilter vid analys med SEM. För att se nanofibrer och järnoxidnanopartiklar fick åtskilliga synfält genomsökas. Ibland kunde respirabla fibrer detekteras med FAM
utanför dragskåpet.
Gränsvärdena för de olika materialen som hanterades vid satsning och blandning är i
storleksordningen 3 – 5 mg/m3 vilket omräknat blir 3000 – 5000 µg/m3. Enligt GRIMM var
halterna i genomsnitt cirka 27 – 28 µg/m3. Vid jämförelse med det hygieniska gränsvärdet är
dammhalten i lokalen mycket låg. Bakgrundshalten var 5 µg/m3 enligt GRIMM, förutsatt densiteten
1 g/cm3. Eftersom damm kommer ut från dragskåpet läcker det sannolikt även ut en del fibrer.
Omfattningen av läckaget överskattas sannolikt på grund mindre bra placering av GRIMM vid
arbetsplatsen.
Antalet nanopartiklar i fraktionerna 6 – 10 och 10 – 50 nm påverkades kraftigt av verksamheten i
en annan lokal vilket ledde till höga mätvärden strax efter mätstarten. Det stora antalet partiklar från
verksamhet utanför arbetsplatsen störde mätningen vid en satsning-blandning så mycket att
mätresultaten är mycket osäkra. I början av mätningen minskade antalet partiklar hela tiden enligt
EEPS. Denna minskning pågick under minst halva mätperioden. I bilaga 2, kurva 5 och 6 kan
halten nanopartiklar och nanofibrer skattas till något under 10 µg/m3. Det är osäkert hur mycket av
de registrerade partiklarna eller fibrerna som kommer från det studerade arbetsmomentet. Det
sanna värdet för nanofraktionen är sannolikt betydligt lägre än 10 µg/m3. Halter uppmätta med
GRIMM kunde inte alltid kopplas till arbetsmoment på arbetsplatsen. Vid mätningarna 2012
utfördes inga arbetsmoment i angränsande lokaler som bildade höga halter nanopartiklar. Tyvärr
utfördes ingen satsning under mätdagen 2012 på grund av produktionstekniska skäl.
Den minsta fraktionen med GRIMM (230 – 500 nm) överensstämde inte med EEPS-instrumentets
största intervall (250 – 500 nm). Med GRIMM uppmättes 0,28 µg/m3. Med EEPS uppmättes cirka
20 µg/m3 d v s en skillnad med en faktor 70. Någon förklaring till skillnaden kan vi inte ge utöver
att vitt skilda mätprinciper för dessa partiklar medförde stor skillnad. Erfarenheter av GRIMM efter
mer än 10 års användning och flera hundra mätningar i andra arbetsmiljöer inklusive jämförelser
med filterprover som analyserats gravimetriskt är att det är mycket ovanligt att exponeringen
underskattas. Det är dock ovanligt att GRIMM-instrumentet används vid mätning av fibröst damm.

Rekommenderade åtgärder

Halterna är mycket låga och få fibrer kunde påvisas utanför dragskåpet, vilket bland annat berodde
på att hanteringen till stor del gjordes slutet i glove-box. Enstaka fibrer och partiklar återfanns i
arbetsplatsluften. Risken för hälsopåverkan av kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar bedöms
som liten trots få mätresultat. Även om risken bedöms som liten rekommenderas att åtgärder vidtas
som ytterligare minskar risken för spridning av både kolnanofibrer och järnoxidnanopartiklar. Tills
vidare bör all hantering av obundna fibrer ske i utrymme med undertryck med personalen utanför
utrymmet och med skyddande kläder. Transport av obundna fibrer mellan olika produktionssteg
ska ske med slutna och på utsidan rengjorda kärl. Allt spill ska inneslutas i plastpåse i utrymme med
undertryck.
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10.1.2 Tillverkning av provskivor i komposit
Uppmätta halter

Enligt de studerade filterytorna i SEM fanns inga fria kolnanofibrer. Enligt det fiberräknande
instrumentet kunde endast några enstaka fibrer räknas (0,001 – 0,002 f/ml). Eftersom
järnoxidnanopartiklar kan bilda avlånga agglomerat kan det inte helt uteslutas att det ibland är
agglomerat av järnoxidnanopartiklar som räknats som fiber. Fiberhalten är i nivå med eller lägre än
vid satsning och blandning, d v s mycket låga.
I SEM kunde fria järnoxidnanopartiklar ses. Huvuddelen av de luftburna partiklarna var dock runda
kompositpartiklar, några sannolikt innehållande kortare fibrer eller järnoxidnanopartiklar.
Enligt GRIMM var partikelhalten som medelvärde över mätperioden 0,6-0,7 mg inhalerbara
partiklar/m3, om densiteten var 1 g/cm3 (mätningen 2010). Vid motsvarande mätning 2012 var den
inhalerbara halten 18 mg/m3, det vill säga 18 000 µg/m3 och vid arbete direkt efter appliceringen
uppmättes som medelvärde 16 mg/m3 (16 000 µg/m3). Höga halter av inhalerbara partiklar kan
förekomma. Huvuddelen av partiklarna är stora eftersom både den respirabla fraktionen och
nanofraktionen är mycket lägre.
Den respirabla halten var 0,3 mg/m3 2010 och 0,8 – 0,9 mg/m3 2012. Förhållandena var likartade
mellan mätningarna, men instrumentet placerades inte på exakt samma plats. De korta mättiderna
kan också bidra till skillnaden. Det högsta värdet 2010 för inhalerbart damm 18 mg/m3 är dock
detsamma som medelvärdet 2012.
EEPS mäter partiklar som inte kan mätas med GRIMM (6 – 250 nm). Halten av dessa partiklar var
relativt låga, 6 µg/m3 2010 och 48 respektive 18 µg/m3 2012. Vid mätningen 2012 hade de
redovisade halterna dessutom kompenserats för bakgrundshalten. 2012 kunde högre
bakgrundsvärden konstateras. Mest sannolikt är att partiklarna från appliceringen inte alltid fångas
in av utsuget. Eftersom Magnus bar effektivt andningsskydd blev han inte exponerad..
Andelen nanopartiklar var 1 µg/m3 2010 och 3-4 µg/m3 2012. Värdena låg i nivå med/väl under de
föreslagna gränsvärdena för kolnanotuber (MWCNT) 2,5 – 100 µg/m3. Mätningarna gjordes med
EEPS-instrumentet. Det är oklart hur detta instrument räknar nanofibrer även om en nyligen
publicerad studie tyder på att instrumentet fungerar relativt väl för mätning av nanofibrer [9].
Med FAM kunde respirabla fibrer räknas 2010, men inte 2012. Vid mätningarna 2010 fanns
fiberformiga agglomerat stora nog att räknas (0,01 f/ml). 2012 var andelen stora luftburna
fiberagglomerat under instrumentets detektionsgräns (<0,01 f/ml) vid 10 minuters mätning.
Vid appliceringen 2010 var halten i fraktionen 250 – 500 nm enligt GRIMM 1,8 µg/m3. Enligt
EEPS var halten i denna fraktion 5,8 µg/m3, det vill säga tre gånger mer än för GRIMM.

Rekommenderade åtgärder

De åtgärder som vidtagits i form av arbete i sprutskåp var effektiva, men verkade inte eliminera allt
läckage av kolnanofibrer. Med tanke på de misstänkta allvarliga hälsoeffekterna av kolnanofibrer,
rekommenderas dessutom andningsskydd (med P3-filter) för att skydda mot de nanofibrer som kan
läcka ut ur sprutskåpet.

27

Mätning av luftburna kolnanofibrer

IVL rapport B2154

10.1.3 Slipning
Uppmätta halter

Inga fibrer kunde ses på de filterytor som studerades i SEM från provtagningen 2010. Inte heller
det fiberräknande instrumentet detekterade några fibrer. Eftersom slipningen var mycket kortvarig
var detektionsgränsen med det direktvisande instrumentet 0,02 f/ml, d v s relativt höga halter av
respirabla fibrer krävdes för att detekteras med FAM-1. Även filterprovet togs under kort tid, åtta
minuter vilket medför att endast 16 l luft filtrerades. Eftersom inga fibrer kunde detekteras kan det
trots kort mättid konstateras att fiberhalten sannolikt var mycket låg.
I SEM kunde järnoxidnanopartiklar som inte var bundna till komposit ses i luftprovet.
Enligt GRIMM var partikelhalterna 0,1 mg/m3 under mätningen 2010 vid slipningen och toppar
mellan 1 och 5 mg/m3 förekom. Halterna var högst i den största fraktionen, med diameter > 10
µm. Den respirabla fraktionen enligt GRIMM var cirka 10 % av den inhalerbara. De lägre värdena
vid slipning än vid tillverkning berodde till stor del på slipverktygets effektiva integrerade utsug i
kombination med utsuget i bänken. Halterna ökade inte när slipningen påbörjades enligt EEPS.
Först sju minuter efter avslutad slipning steg halterna drastiskt och då särskilt antalet partiklar
mindre än 50 nm. Förmodligen var det partiklar från verksamhet i en annan lokal som spreds in i
sliprummet.
Vid mätningarna 2012 kunde låga halter konstateras om alla åtgärder användes, 0,12 mg/m3 med
Grimm, 0,2 µg/m3 för partiklar och fibrer i intervallet 6-100 nm. Vid test av olika åtgärders
betydelse för den uppmätta halten kunde det konstateras att samtliga åtgärder bidrog till låga
mätvärden.

Rekommenderade åtgärder

Mätningarna visar att dammhalterna var mycket låga om åtgärderna används. Mätningarna 2012
visar att det är viktigt att tillräckligt effektiva åtgärder vidtas. Förutsatt att EEPS masshalt är relativt
korrekt, behövs det två utsug för att ligga under samtliga föreslagna gränsvärden för kolnanofibrer,
ett utsug integrerat i slipmaskinen och ett punktutsug placerat på bordet nära slipverktyget.

10.2 Hantering av kolnanotuber och kolnanoskogar
Tidigare mätningar visade på få luftburna fibrer vid arbete i dragskåp. Med tanke på den lilla mängd
material som hanterades beslöts att alla mätningar skulle utföras i dragskåpet. De uppmätta värdena
är således inte ett mått på exponeringen utan ett mått på vilka halter som kan förekomma vid öppen
hantering av små mängder av fibermaterialet.
I glove-boxen erhölls en fiberhalt på 0,02 f/ml med det fiberräknande instrumentet. Det är dock
oklart om de uppmätta fiberhalterna var nanotuber, agglomerat av nanotuber eller uppvirvlade
kolnanofibrer som trots städning, fanns kvar från tidigare arbete i dragskåpet.
Vid arbete med nanoskogarna togs ett filterprov vid applicering av kolnanoskogar på kolfiberväv
och när nanoskog lösgjordes från väven med skalpell. Enligt det fiberräknande instrumentet var
fiberhalten (respirabla fibrer) <0,02 f/ml vid arbete med nanoskogar, d v s instrumentet
detekterade inga fibrer. I SEM kunde ett fåtal nanofibrer ses på något enstaka synfält om man
letade. De flesta synfälten var fria från fibrer.
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Vid slipning av en provbit i epoxibunden kolfiberväv med kolnanoskog togs inget filterprov.
Sliptiden var för kort för det direktvisande fiberräknande instrumentet. Detektionsgränsen för
instrumentet var på grund av den korta sliptiden cirka 0,04 f/ml. Med instrumentet kunde inga
respirabla fibrer detekteras.
Även masshalterna var i genomsnitt låga. I dragskåpet uppmättes med P-Trak 0,05 mg/m3
inhalerbart damm vid omrörning/blandning. Om nanopartikelfraktionen, mätt med EEPSmätningarna läggs till, var masshalten cirka 0,08 mg/m3. Halten nanofibrer var 2 µg/m3 (mätt med
EEPS), vilket är strax under det lägst föreslagna gränsvärdet för kolnanofibrer. Trots liten hantering
kunde mätbara halter detekteras.
Mätning med GRIMM vid applicering av nanoskogar och losstagning från underlaget med skalpell
visade 0,04 mg/m3. Om nanopartikelfraktionen mätt med EEPS läggs till, var halten cirka 0,05
mg/m3. Halten nanofibrer var 2 µg/m3 enligt EEPS, vilket var detsamma som vid omrörning och
blandning.
Vid slipning användes inte slipverktyg med integrerat utsug vilket fick till följd att slipdamm spreds i
lokalen och även nådde den GRIMM som mätte bakgrundshalten. Enligt GRIMM placerad nära
slipverktyget var medelhalten 0,23 mg/m3. Med tillägg för nanopartikelhalter uppmätta med EEPS
var medelhalten 0,25 mg/m3. Andelen nanopartiklar inklusive nanofibrer enligt EEPS var 14
µg/m3. Andelen nanofibrer är okänd men utgör sannolikt en mindre del av nanopartiklarna.

Rekommenderade åtgärder vid hantering av kolnanotuber och
kolnanoskogar

Dammhalterna var låga och få fibrer kunde detekteras trots mätning nära källan. Vid slipning kunde
det konstateras att damm spreds i lokalen. Slipning bör ske med bättre åtgärder. Om samma
åtgärder vidtagits som vid övriga slipningar hade halten nanopartiklar varit betydligt lägre.

10.3 Slarvig hantering av kolnanofibrer
Inte ens vid slarvig hantering med mycket spill överskreds de svenska hygieniska gränsvärdena för
damm- och fibrer. Till skillnad från tidigare mätningar fanns det på provtagningsfiltret i dragskåpet
ett stort antal fibrer, både som agglomerat och som fria fibrer. Med FAM uppmättes halten
respirabla fibrer till 0,04 f/ml vilket är 20 % av Arbetsmiljöverkets nivågränsvärde för kristallina
fibrer (0,2 f/ml) och fyra gånger över det föreslagna gränsvärdet för kolnanofibrer. Den sanna
fiberhalten är givetvis betydligt högre eftersom instrumentet endast kan räkna stora fiberformiga
agglomerat av kolnanofibrer.
Trots att det för ögat syntes tydligt hur dammet spreds vid den slarviga hanteringen var
dammhalten i dragskåpet relativt lågt, 0,15 mg/m3 enligt GRIMM. Endast 15 % var respirabelt trots
att det var kolnanofibrer som hanterades. Högsta uppmätta halten var 1,2 mg/m3. För den minsta
fraktionen som mättes med GRIMM (230 – 500 nm) var halten 9 µg/m3. Enligt EEPS var både
antalet och massan av partiklarna störst i fraktionen 100 – 250 nm. Andelen nanopartiklar var 6,2
µg/m3.
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Slutsats

Enligt GRIMM som mätte bakgrundshalten 1 - 2 meter från dragskåpet kan damm ha kommit ut
från dragskåpet. Det damm som kom ut var främst partiklar större än tio µm. Masshalten var 34
µg/m3 vilket var högre än dammhalten i den luft som tillfördes lokalen. Vid slarvig hantering av
kolnanofibrer (bulkvara) i dragskåp kan fibrer läcka ut till lokalluften.

10.4 Sanering efter olyckshändelse vid hantering av
kolnanofibrer
Sanering gjordes torrt, vått samt vått med Dustite. Vid försöken med de tre saneringsmetoderna
spreds olika mycket damm ut, vilket försvårar jämförelsen av saneringsförfarandena.
Från mätningarna vid sanering finns endast fiberhalter från torr sanering och våt sanering utan
Dustite. Halterna av respirabla fibrer exklusive nanofibrer vid båda saneringarna var 0,07 f/ml
enligt FAM. Sanering med Dustite gick för fort för att det skulle vara möjligt att mäta fiberhalten
med tillräckligt låg detektionsgräns.
Enligt GRIMM var dammhalten vid torrsaneringen högst (0,38 mg/m3) vilket inte var oväntat och
lägst vid sanering med Dustite (0,085 mg/m3). När inkapslingen i dragskåpet revs efter avslutad
sanering var risken stor för spridning av fibrer. Enligt GRIMM var dammhalten under rivning 0,81
mg/m3.
Bidraget till den totala dammhalten från fraktionen 6 – 250 nm (mätt med EEPS) var litet jämfört
med halterna uppmätta med GRIMM. Värden uppmätta med EEPS var vid torr sanering 14 µg/m3,
vid våt sanering 9 µg/m3, sanering med Dustite 22 µg/m3, rivning inklusive efterföljande arbete 10
– 15 µg/m3. Andelen nanopartiklar (6 – 100 nm) var 3 – 4 µg/m3 under saneringarna och betydligt
lägre vid eftersanering och rivning.

Rekommenderade åtgärder

Vid sanering gäller givetvis heltäckande klädsel och andningsskydd. Mätningarna visar att det är
viktigt att plasten är noga rengjord innan den rivs.
Våtsanering innebär att spillet fuktas med vattenspray, eventuellt med en tillsats. När man sprutar
vätska t ex med en blomspruta erhålls relativt stora droppar. Utöver dropparna kommer även luft.
När dropparna med relativt hög hastighet far genom luften så förs även luften åt sidan av droppen.
Precis före droppen och vid sidan om droppen kommer luften att virvla upp torrt damm som då
blir luftburet. Detta gäller initialt tills ytan blivit våt. Uppvirvling av damm kan minskas om
dropparna är små t ex genom användning av ultraljudsdysor och spridning av små droppar med låg
hastighet. När vätskan träffat den dammbelagda ytan är vätskans fysiska och kemiska egenskaper
viktiga. Vatten med dess ytspänning väter självklart inte lika effektivt som vatten med tillsatt
vätmedel. Sanera torrt är självklart den sämsta metoden om inte andra övervägande är viktigare t ex
om materialet är dyrbart och därför ska återvinnas. Ett bättre alternativ än torrsanering är
dammsugning med en flerstegs dammsugare där sista steget är ett absolutfilter. Om det även finns
grovt skräp kan dammsugaren förses med en cyklon som första steg eller ett grovt galler för
inloppet. Efter dammsugningen avlägsnas ytterligare avsatta partiklar med trasa som fuktats av
vatten och vätmedel.
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11. Slutsatser
11.1 Om mätmetoderna
För de studerade materialen och arbetsmoment gäller att halterna av fiberformiga agglomerat och
produkter med stor spridning i storlek kan mätas med nanoinstrument och filterprovtagning. För
ökad information om förekommande partiklar, kan dessa mätningar kompletteras med optiska
partikel- och fiberräknare. I projektet erhölls ofta värdefull information från de optiska
instrumenten trots att det var nanofibrer och nanopartiklar som hanterades.
Mätning av fibrer med partikelräknare och att använda storleksfördelningen för omräkning till
massa bedöms som mycket osäkert. Idag finns inget direktvisande instrument för nanofibrer. När
det nästan enbart förekommer nanofibrer kan värden från nanopartikelmätare användas för att
grovt skatta fiberexponeringen. Sannolikt är filterprovtagning med utvärdering i högupplösande
SEM den säkraste metoden även om den är arbetskrävande. Ett alternativ till SEM är utfällning av
partiklarna på en grid för analys i TEM. Den metoden har dock inte provats vid de genomförda
mätningarna.

11.2 Arbete med kolnanofibrer
Vid hantering av kolnanofibrer i glove-box som var placerad i ett utrymme med utsug t ex dragskåp
kom inga eller mycket få fibrer ut i lokalluften. De flesta fibrerna spreds sannolikt i samband med
transport av fibrer till och från glove-boxen. Med de små volymer nanopartiklar och nanofibrer
som hanterades bedöms exponeringen som låg. Samma slutsatser gäller för hantering av små
mängder av kolnanotuber och kolnanoskogar. Eftersom nanofibrer eller nanopartiklar frigörs vid
hantering är det stor risk att fibrer sprids till lokalluften i betydligt större omfattning om stora
mängder nanomaterial hanteras. De föreslagna gränsvärdena för kolnanofibrer är så låga att
hantering av obundna fibrer måste ske inkapslat med undertryck och om det inte är möjligt ska
exponerad personal bära tät skyddsklädsel och andningsskydd som bör vara tryckluftsmatad
alternativt fläktmatad om tryckluftsmatad inte kan användas.
När nanofibrer är inbäddade i komposit bedöms att inga eller mycket få fibrer kan bli luftburna så
länge materialen inte bearbetas. Däremot är det osäkert om nanoskogar som fäst på en
epoxiimpregnerad yta blir tillräckligt inbäddade. Försöket var dock så begränsat att tills vidare bör
kolnanoskogar som fästs på yta med epoxi betraktas som ofullständigt inbäddade, d v s det kan inte
uteslutas att fibrer i större omfattning kan bli luftburna. Grövre kolfibrer i kolfiberförstärkta
härdplastkompositer kan friläggas vid brand (t ex efter flygplansolycka)[12]. Om kompositbunda
kolnanofibrer friläggs vid brand vet vi inte.
Vid både applicering och slipning kunde inga fria respirabla fibrer ses på de studerade ytorna.
Eftersom endast en mycket begränsad del av den provtagna ytan studerades i elektronmikroskopet
kan det inte uteslutas att det kan finnas fibrer på andra ytor. Vid appliceringen var mängden
nanopartiklar 1 – 3 µg/m3 vilket är kring den undre gränsen för de föreslagna gränsvärdena för
vissa kolnanofibrer. Vid applicering var även den inhalerbara mängden damm relativt hög. Det
krävs ett högt ventilationsflöde eller bättre inkapsling av hanteringen för att minska exponeringen.
Alternativt måste skyddsutrustning och andningsskydd användas.
Vid slipning var halterna under det föreslagna gränsvärdet när utsug integrerade i slipmaskinen
samtidigt som punktutsug användes. Det är dock viktigt att man säkerställer att befintliga utsug är
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effektiva, exempelvis genom att kontrollera luftflödet regelbundet. Eftersom det råder osäkerhet
om kolnanofibrers hälsopåverkan bör dessutom skyddsklädsel användas.

11.3 Arbete med järnoxidnanopartiklar
Sannolikt är hälsoriskerna vid exponering för låga halter järnoxidpartiklar mindre än vid
motsvarande exponering för kolnanofibrer. Det finns dock en osäkerhet om järnoxidpartiklarnas
hälsopåverkan och resultat från toxikologiska försök tyder på att man idag underskattar riskerna för
järnoxid. Tills vidare bör personalen undvika exponering för järnoxidnanopartiklar och tillämpa
samma åtgärder som vidtagits som skydd mot exponering för kolnanofibrer.

11.4 Industriell produktion
Vid produktion i större skala bör exponering undvikas genom inkapsling med undertryck eller
kraftigt utsug. Dessutom ska som extra åtgärd skyddskläder och handskar användas så att damm
från produkten i pulverform eller damm från bearbetning av produkten inte når oskyddad hud. Om
det finns risk för att fibrer kommer ut i rumsluften bör även fläktmatat andningsskydd med
filterklass P3 användas där inte tryckluftsmatat andningsskydd finns att tillgå. Endast personal med
skyddsutrustning får uppehålla sig i lokalen.

11.5 Olycka
Vid olycka är det viktigt att oskyddad personal inte uppehåller sig i lokalen eller i närheten om
olycka sker utomhus. Inomhus bör lokalen där olyckan hände sättas under undertryck, genom att
stänga av ventilationen eller plasta för tilluftsdon och sätta in en fläkt och dammsugare försedda
med absolutfilter och placera dessa så att frånluften från dem blåses ut ur lokalen via täckt öppning.
Denna typ av utrustning kan hyras från asbestsaneringsföretag eller maskinuthyrningsföretag.
Öppningar till lokalen plastas och med fläkten hålls undertryck. Därefter dammsugs alla ytor.
Slutligen torkas alla ytor med trasa som fuktats med vatten och vätmedel. Även inplastningen skall
rengöras noggrant.
Utomhus kan saneringsvätska användas för att binda och fukta nanomaterialet innan det avlägsnas.
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Bilaga 1. Utförda mätningar
1 Mätningar vid tillverkning av komposit med nanofibrer
och/eller nanopartiklar
Mätning utfördes vid arbete när nanofibrer eller nanopartiklar satsades, blandades, applicerades,
eller slipades.
Vid hantering av mycket små mängder utfördes mätning nära källan när skogar av kolnanofiber
frigjordes med skalpell, applicerades och slipning av komposit innehållande kolnanoskog.
Mätningarna utförda 2010.
Mätningarna utfördes huvudsakligen i fyra lokaler i hos Exova AB i Linköping. Två lokaler låg i
direkt anslutning till en större lokal där stora ytor av kolfiberväv minst en gång per dag
impregnerades med epoxi som ett led i tillverkning av preimpregnerad (”prepreg”) kolfiberväv.
Kolfibrer i den väv som impregneras i den angränsande lokalen var mer än fem µm i diameter d v s
åtskilliga gånger större diameter än kolnanofibrerna. Under mätningarna 2012 utfördes ingen
preimpregnering av kolfiberväv. Fibrerna som hanterades 2012 var dessutom behandlade för att
minska andelen agglomerat.
Luften till lokalerna där allt arbete utom appliceringen utfördes tillfördes den större lokalen och
togs ut via omgivande lokaler, bland annat de lokaler där nanofibrerna normalt invägdes, satsades
och blandades samt slipades efter sprejning och härdning. Till sliplokalen fanns en dörr som till stor
del var stängd under mätningarna 2012. I övrigt var det öppet mellan lokalerna under mätningarna.
Sprejningen utfördes i en separat lokal i en annan del av byggnaden.
Tilluften filtrerades med ett finfilter klass F7 (avskiljer cirka 40 % av 0,1 µm stora partiklar och
nästan 100 % av partiklar större än 1 µm). Avskiljningsgraden är dock betydligt lägre än för
absolutfilter (HEPA-filter).

1.1 Exponeringsmätning vid invägning och omblandning av
kolnanofibrer och nanopartiklar
Kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklarna vägdes in och blandades med övriga komponenter.
Satserna av komposit var i storleksordningen kilogram. Nanofibrerna eller nanopartiklarna utgjorde
en mindre del av respektive sats. Bulkprov på kolnanofiber från en tidigare mätning (2008)
studerades i svepelektronmikroskop (bild 1 – 2 i denna bilaga och bild 8 och 9 i rapporten).
Kolnanotuberna är från samma leverantör 2010, men det är inte exakt samma produkt.
Allt satsningsarbete utfördes i dragskåp. Flödet i dragskåpets öppning något över 0,5 m/s.
Satsningen av nanofibrerna och nanopartiklarna utfördes i en glove-box som var placerad i ett
dragskåp. Vid sidan om glove-boxen i dragskåpet fanns utrustning för blandning av
komponenterna. När mätningen startade 2010 pågick redan blandning av komposit med
nanopartiklar av järnoxid. När den blandningen var klar satsades en ny sats men nu med
kolnanofibrer. Innan mätningen avslutades utfördes ny invägning av nanopartiklar av järnoxid.
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Instrumenten placerades så att Lisas exponering mättes direkt med EEPS, FAM-1 och prov togs på
filter för senare analys i SEM. En GRIMM placerades av praktiska skäl i öppningen till dragskåpet.
Med denna placering uppmättes ett högre värde än Lisas eventuella exponering. Det andra
GRIMM-instrumentet placerades en bit från arbetsplatsen, där inga luftburna kolnanotuber
förväntades. Syftet med mätningen av bakgrundshalten var att kontrollera eventuell påverkan från
andra arbetsplatser och eventuella föroreningar som tillfördes med tilluften. Instrumentens
placering mm framgår av bilderna 3 – 6.

1.2 Exponeringsmätning vid applicering av komposit som
innehåller kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar
Kompositen applicerades genom sprayning. Arbetet utfördes i en av två större sprutboxar. Flera
skikt lades på tills önskad godstjocklek uppnåtts. Arbetet utfördes i en separat mindre lokal. Luften
från tillverkningen evakuerades genom den inre väggen i respektive box. Luften tas från lokalen och
passerar personen som utför arbetet och därefter kompositen på sin väg mot innerväggen med
utsugsöppningarna. Lufthastigheten i den använda boxens öppning mot lokalen var cirka 0,5 m/s.
Först tillverkades komposit som innehöll järnoxidnanopartiklar. Senare tillverkades komposit som
innehöll kolnanofibrer.
Mätinstrumentens placering framgår av bilderna 7 – 8.

1.3 Exponeringsmätning vid slipning av skivor av komposit
som innehåller kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar
Slipningen utfördes i en liten lokal med dörröppning mot lokalen där det under mätningen
emellanåt utfördes preimpregnering av kolfiberväv. Dörren var huvudsakligen öppen under
mätningen 2010. Först slipades skivor som innehöll nanopartiklar av järnoxid och därefter skivor
som innehöll kolnanofibrer. Slipningen utfördes med ett oscillerande verktygmed 240-papper.
Under slipningen användes enbart utsug i bordet. Instrumentens placering, sliparbetet och lokalen
framgår av bilderna 9 – 11.

2. Mätningar utförda nära dammkällan vid hantering av
kolnanotuber
Mätningar utfördes vid fyra arbeten med kolnanotuber som utfördes i laboratorieskala med små
provmängder.
• Omblandning av nanotuber.
• Applicering av kolnanoskogar av kolnanofiber på epoxiimpregnerad klofiberväv.
• Frigörning av kolnanofiber från nanoskog med skalpell.
• Slipning av en provbit epoxiimpregnerad kolfiberväv med applicerad kolnanoskog.
.Till skillnad från de tidigare mätningarna utfördes dessa mätningar nära dammkällan och
inte i andningszonen.
Bild på fragment av kolnanoskog ses på bild 12 – 19.
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Bild 1. Nanotuber. Bulkprov taget i
samband med en tidigare mätning 2008.
Del av tidigare bild. De tunnaste
fibrerna på bilden är 40 – 60 nm i
diameter.
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Bild 2. Nanotuber. Bulkprov taget i samband med
en tidigare mätning 2008. De tunnaste fibrerna på
bilden är 40 – 60 nm i diameter.
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Bild 3. Arbete i dragskåp med satsning
av kolnanofibrer och magnetit. Samma
arbete, men olika pulver. På dragskåpets
fönster framför Lisa ses luftintaget till
EEPS och FAM-1 (se pilen). I bakgrunden en bit från arbetsplatsen ses en
GRIMM (markerad med ring). Placeringen avsedd för luften som kommer
in mot mätplatsen, men på avstånd så
att aktiviteterna på arbetsplatsen inte
påverkar mätvärdena.
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Bild 4, Arbete i dragskåpet med en pulvertillsats
till kompositen. I förgrunden EEPS och FAM-1.
GRIMM är placerad betydligt närmare dammkällan (inringad på bilden). Provtagaren för
SEM är placerad nära Lisas andningszon (provtagaren markerad med mindre ring)

Bild 5, ovan. Arbete i glove-boxen.
Bild 6, ovan till höger. Till höger om dragskåpen finns en öppning mot en större lokal. På
bilden preimpregneras kolfiberväv. Luften från lokalen där preimpregneringen utfördes sögs
bland annat ut genom dragskåpen. Ringen markerar platsen för bakgrundsmätningen.
Instrumentet skyms av lådorna.
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Bild 7, Filtrets placering relativt nära andningszon. Filtret
markerat med gul ring.
Bild 8, ovan höger. Placering av de
direktvisande instrumenten för mätning
nära andningszonen. Instrumenten kunde
inte placeras närmare än 0,5 – 1 m från
andningszonen. På bilden har intaget till
EEPS (ovanför Magnus) och FAM
markerats med ringar. GRIMM var
placerat bredvid EEPS på rullbord, men
syns inte på grund av skyddsplasten.
Bild 7, nedre vänster. Placering av
GRIMM för mätning av bakgrundshalten.
Instrumentet var placerat till höger om
boxarna.
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Bild 9. Sliprummet 2010.
Till vänster ses EEPS och
FAM. Bakom utrustningen
står Magnus och slipar. Sugbänken syns inte på grund
av mätutrustningen. Till
höger på bänken ses en del
av det GRIMM-instrument
(inringat) som var placerat
för mätning av bakgrundshalten.
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Bild 10. Slipning av skiva
2010. Skivan är placerad
på slipbordets sugyta. Till
vänster ses luftintaget till
FAM (inringat). Syftet med
placeringen är att prov tas
nära arbetstagarens
andningszon.

Bild 12. Kolnanoskog. ”Skogen” sedd från
sidan. Bildens långsida är cirka 100 µm.

Bild 11. I bildens -överkant
ses luftintaget till EEPS (inringat) och nere till höger ses
en GRIMM. Syftet med placeringarna är att provta nära
arbetstagarens andningszon.
I bakfickan ses en del av den
pump som sög luften genom
det personburna filtret (syns ej på bilden).

Bild 13. Detalj från bild 12. Bildens långsida
cirka 18 µm.
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Bild 14. Detalj från bild 12. Bildens långsida
cirka 2,5 µm.

Bild 15. Detalj ur bild 12. Bildens långsida cirka
1,2 µm. Fibrernas diameter 35 – 50 nm.

Bild 16. Nanoskogen sedd uppifrån. Bildens
långsida cirka 50 µm.

Bild 17. Detalj ur bild 16. Bildens långsida cirka
5 µm.

Bild 18. Nanoskogens övre skikt sedd snett
uppifrån ner i en ”öppning i skogen”. Bildens
långsida cirka 12 µm.

Bild 19. Nanoskogens fibrer. Bildens långsida
cirka 1,2 µm. Fibrerna 35 – 50 nm i diameter.
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2.1 Mätning i glove-box vid omblandning av kolnanotuber
Mätning utfördes när en liten sats på några gram nanotuber (bulkprov) satsades och blandades.
Arbetet utfördes i samma dragskåp med glove-box som användes för inblandning av kolnanofibrer
respektive järnoxidnanopartiklar. Arbetet utfördes på samma sätt som tidigare, se avsnitt 7.1.1.
Provtagning utfördes i boxen med EEPS, FAM och GRIMM (bild 20 och 21). Syftet var att
bestämma emissionen av fiberformade och andra partiklar. Ingen filtermätning utfördes.
En GRIMM mätte partikelhalten i lokalens tilluft. Placeringen 2012 var samma som vid mätningen
2010 (bild 6).

Bild 20, ovan. Luftintagen till EEPS- och FAMplacerades i glove-boxen (inringat till höger).
GRIMM-instrumentets placering i boxen är
markerat med ringen till vänster. Instrumentet är till
stor del skymt på bilden.
Bild 24, till vänster. Arbetsplatsen med EEPS och
FAM placerade vid dragskåpet.

2.2 Mätning i dragskåp vid applicering av kolnanoskog på
epoxiimpregnerad kolfiberväv och frigörning av
kolnanotuber från underlag med skalpell
Båda försöken utfördes i ett dragskåp i en mindre lokal (bild 22) intill den lokal där bland annat
kolnanotuberna omrördes. Det fanns endast frånluft i lokalen så även till denna lokal kom luft från
den större centralt placerade lokalen där kolfiberväv impregnerades med epoxi.
Två mindre skivor med kolnanofibrer (”skogar”) applicerades genom att respektive skiva med
”skogar” (kolnanotuber) vändes nedåt och pressades med handkraft mot en bit epoxiimpregnerad
kolfiberväv (bild 23 och 24). Epoxin var klibbig eftersom den inte var uthärdad. Kolfibervävens
fibrer var flera mikrometer i diameter.
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I ett försök att skapa luftburna kolnanotuber fördes en skalpell fram och tillbaka över en skiva med
nanoskog. Stora bitar med kolnanotuber frigjordes från underlaget (bild 25). För ögat såg det ut
som de lossnade som svarta små flak.
Mätningen utfördes med EEPS och FAM:s provluftsintag samt GRIMM och filter placerade i
dragskåpet (bild 23). GRIMM utanför var placerad till höger om dragskåpet (bild 22).

Bild 22. Arbetsplatsen med de direktvisande
instrumenten vid dragskåpet. Till höger ses den
GRIMM som registrerade bakgrundshalten
(inringad).

Bild 23. En skiva med nanoskog tas upp med
vänster hand. Skivan vänds sedan upp och ned
och pressas för hand mot en förimpregnerad
kolfiberväv som ses precis ovanför skalpellen.
Bilden från applicering av andra skogen. Längre
in i dragskåpet ses luftintagen till EEPS och
FAM samt ett filter för SEM-analys och
GRIMM.

Bild 24. Efter applicering. Fibrerna ses nu i form Bild 25. Fiberdammprovokation. Skalpellen förs
av ett mörkare fält i den fyrkantiga epoxiimpreg- fram och åter med eggen snett mot skivan med
nerade kolfibervävskivan. Ovanför den senaste
fiberskog.
appliceringen ses resultatet från första
appliceringen.
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2.3 Slipning av ett prov med kolnanoskog applicerad på
komposit av epoxibunden kolfiberväv
Slipningen utfördes i samma lokal som den tidigare slipningen. Till skillnad mot tidigare slipning var
dörren mot lokalen utanför stängd. Ett mindre slipverktyg användes som inte var försett med
integrerat utsug. Utsug genom öppningar i bänkytan. Vid slipningen hölls i huvudsak provbitens
kortsida mot en roterande slipyta (provbiten efter slipning (bild 26). Uppgift om slippapperet
saknas.
Provtagning utfördes nära slipverktyget för att få större provmängd (bild 26). Mätningen utfördes
enbart med de direktvisande instrumenten och inte med filter. Bakgrundsmätningen utfördes med
GRIMM placerad på en bänk nära rummets dörr mot lokalen för prepreg (bild 28).

Bild 26, ovan vänster. Provbiten hålls mot ett
mindre slipverktyg. Det större verktyget intill
används inte. Luftintaget till EEPS och FAM är
fastsatta på plastflaskan och nedanför är
GRIMM placerad. Utsug i spalterna i bänkytan.
Bild 27, ovan höger. Provbiten efter avslutad
slipning.
Bild 28, nedan höger. Sliprummet sedd från
sliparbetsplatsen. Till vänster på bänken ses den
GRIMM som registrerade bakgrundshalten
(inringad) och till höger ses delar av
mätutrustningen. I bakgrunden ses dörren mot
lokalen där prepreg utfördes. Dörren var stängd
under slipningen.

3 Mätningar vid tillverkning av komposit med kolnanotuber
Mätning gjordes 2012 på kolnanotuber som behandlats för att i mindre omfattning bilda
agglomerat.
Kolnanotuberna tillsattes precis som i tidigare tillverkningsförsök. Mätningar utfördes när tuberna
omrördes före satsning samt vid tillverkning och slipning av kompositskivor.
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Mätningarna utfördes i samma lokaler som tidigare för respektive tillverkningsmoment. Under
mätningarna 2012 utfördes ingen preimpregnering i den angränsande lokalen vilket förekom vid
tidigare mätningar.
Appliceringen av kompositen utfördes precis som tidigare i ett utrymme som låg avskilt från övriga
laboratorielokaler.

3.1 Mätning i glove-box vid omblandning av kolnanotuber
En liten sats (cirka 5 g) nanotuber (bulkprov) blandades genom omröring i en mindre burk. Arbetet
utfördes i samma dragskåp med glove-box som vid tidigare mätningar, se avsnitt 1.1.
Vid mätningarna togs endast ett filterprov vid satsningen. Provet togs inuti glove-boxen när
kolnanotuber rördes om inför satsning (bild 29). Syftet var att få information om fibrernas form
och storlek samt om fibrerna var fria eller agglomererade (hopklumpade).
Bild 29. Vid mätningarna 2012 togs endast ett
filterprov inuti glove-boxen när kolnanotuber
rördes om före satsning.

3.2 Exponeringsmätning vid applicering av komposit med
kolnanofibrer
Tillverkning av kompositskivor utfördes i samma lokal som tidigare. Även instrumentplacering var i
stort sett samma. Mätinstrument och dess placering framgår av bilderna 30 – 31 och bildtexten.
Jämfört med tidigare mätning var luftintagen till de direktvisande instrumenten vid boxen lägre
placerade denna gång.
Direkt efter att skivorna tillverkats utfördes diverse efterarbete ute i lokalen och i boxen. Detta
arbete redovisas separat.

3.3 Exponeringsmätning vid slipning av kompositskivor med
kolnanotuber
Slipningen utfördes i samma lokal som vid tidigare slipmätningar. Dörren var stängd så när som på
en mindre springa till skillnad från de första mätningarna år 2010 då dörren var öppen. Slipningen
upprepades tre gånger, men med succesivt mindre åtgärder. Slipningen utfördes med ett
oscillerande verktyg med utsug integrerat i verktyget. Nu utfördes slipningen med ett 400-papper till
skillnad mot tidigare motsvarande mätning då 240 papper använts. Vid första mätningen 2012
användes utsuget i bordet, ett punktutsug placerat nära provskivan och integrerat utsug i verktyget.

44

Mätning av luftburna kolnanofibrer

IVL rapport B2154

Vid andra mätningen användes inte utsuget i bordet. Vid det sista slipförsöket användes enbart det
integrerade utsuget. När ett av utsugen som återför luften till lokalluften efter filtrering med HEPAfilter användes, ökade partikelhalterna i sliprummet. Antagligen rördes damm upp av de ändrade
luftrörelserna. Precis som vid tillverkning av kompositskivor så var intagen till några av de
direktvisande instrumenten vid slipbordet lägre placerade jämfört med tidigare mätningar.
Mätutrustningens placering med mera framgår av bilderna 33 – 36.

Bild 30. Övre till vänster. Förberedelse inför
applicering av kompositen. Mätning med
personburen provtagningsutrustning med filter
(markerat med kort pil), EEPS, FAM (en
gemensam lång pil) och GRIMM (kort pil).
Bild 31. Övre till höger. Mätning i boxen med
filter (se pil). Provtagning för studie av
partiklarnas morfologi och förekomst av fria
kolnanotuber.
Bild 32. Nedre. Mätplats (inringat) för bakgrundsmätning. Mätningen utförd med GRIMM och PTrak. Till vänster ses instrumenten för mätning i
boxöppningen.

Bild 33. Sliprummet 2012, med utrustningen
huvudsakligen placerad som 2010. På platsen
för bakgrundsmätning ses även P-Trak (inringat)
placerat ovanpå GRIM.

Bild 34. Intag till olika mätinstrument vid mätningen 2012. De olika intagen är från vänster
filter för SEM-analys, två intag till instrument
som inte ingår i denna undersökning (svarta
slangar med lite vit tape), GRIMM-instrumentets intag och ytterligare två svarta slangar
som leder till EEPS respektive FAM.
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Bild 35. Mätning 2012 vid slipning med tre utsug (i bord, utsuget
som på bordet och utsug integrerat i slipmaskin).

Bild 36. Frånluften från ett
av utsugen återfördes till
rummet via HEPA-filter.
Utblåset påverkade bakgrundshalten i sliprummet.

4 Dammhalter vid mindre olyckshändelse vid hantering av
kolnanofibrer och vid sanering
Olyckssimuleringarna med efterföljande sanering utfördes i samma lokal och dragskåp som
mätningen av nanoskogar. Mätningarna utfördes även här vid källan. Ett filter togs dock
personburet för mätning av exponeringen. En Grimm var placerad för mätning av
bakgrundshalten i rummet.

4.1 Mätning i dragskåp och andningszon vid oförsiktig
hantering av kolnanofibrer
Cirka 100 g kolnanofibrer per påse hälldes upp i två påsar från en förpackning med cirka 1,4 kg
fibrer. 100 g kan tyckas vara en liten mängd, men materialet är lätt och åtskilliga gram hamnade
utanför påsarna. Att hälla lätta ”fluffiga” fibrer mellan påsar är ett synnerligen olämpligt sätt att
hantera materialet och det syntes tydligt att svart damm yrde omkring i dragskåpet. Syftet med den
oförsiktiga hanteringen var att bestämma vilka halter som kan förekomma vid slarv eller felaktig
hantering.
För att begränsa spridningen av nanofibrer kläddes ett dragskåp invändigt med byggplast (bild 37).
För att dragskåpets utsug skulle fungera gjordes en öppning i plasten. I öppningen tejpades ett filter
som brukar rena tilluften i ventilationssystem (bild 37). Syftet var att minska kontamineringen av
laboratoriets ventilationssystem. Filtret var av filterklass F7, avskiljningsgraden för 0,1 µm är cirka
40 % och för 1 µm nära 100 %, vilket är samma filterklass som filtrerar tilluften till lokalerna där
försöken genomfördes. Lufthastigheten genom dragskåpets öppning var cirka 0,6 m/s när en
glasskiva (till höger på bild 37) var uppdragen cirka 25 cm och den andra till cirka 10 cm (till vänster
på bild 37). Dragskåpet hade två flödeslägen, normalt och forcerat. Under försöken var dragskåpet
inställt på normalt flöde.
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Mätning utfördes i dragskåpet med EEPS, GRIMM, FAM och uppsamling på filter för analys för
att mäta halten kolnanofibrer i dragskåpet. Instrument och filter placerades före frånluftsfiltret (bild
38). Lisa, som utförde fiberarbetet (bild 39), bar dessutom ett filter för mätning av exponering. Det
filtret var placerat utanför andningsskyddet (bild 7 i huvudtexten och bild 43). En meter från
dragskåpet placerades ett GRIMM-instrument för mätning av partiklar i lokalen nära dragskåpet
(bild 39).
För ögat såg det ut som kolfibrerna spreds som väl synliga agglomerat som avsattes som åtskilliga
små svarta prickar på alla ytor i dragskåpet. Enstaka agglomerat hamnade även utanför dragskåpet.
Filter
Intag till
EEPS
Intag till FAM
GRIMM
Pump
ansluten till
filtret ovan

Bild 37. Dragskåpet s ytor skyddades av plast
och frånluften filtrerades genom ett filter
(ljusrött på bilden).

Bild 38. Mätningen utfördes i dragskåpet
framför frånluftsfiltret. Bilden är oskarp
eftersom den togs genom skyddsplasten.

Bild 39. Till vänster ses några av instrumenten
som mätte inne i dragskåpet. Lisa som utförde
arbetet bar ett filter för mätning av
exponeringen för fibrerna. Filtret syns inte på
bilden. Till höger precis utanför bild var ett
GRIMM-instrument placerat för mätning i
lokalluften. Placeringen är markerad med en pil.

Bild 40. Mängder av kolfiberspill i dragskåpet
efter att kolnanofibrerna hanterats, men före
sanering. Texten på tejpen beror på att den var
avsedd att användas för märkning av epoxispill.
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4.2 Mätning i dragskåp och andningszon vid spridning av
kolnanofibrer genom oförsiktig hantering följt av sanering
med och utan dammbindande medel.
Påsar vägdes (vikt 100 – 200 g) och den ursprungliga förpackningen gjordes ren och avlägsnades
från dragskåpet.
Olyckshändelse simulerades genom att tre gånger klämma med händerna nedtill på en av påsarna
med fibrer. Eftersom påsen inte var tillsluten pressades luft ut och spred fibrer till dragskåpet.
Liknande spridning kan tänkas ske om man tappar en mindre behållare. Eftersom man ville jämföra
några olika sätt att sanera upprepades försöket tre gånger med olika saneringsförfaranden.
Sanering torrt
Kolnanofibrerna sopades till en hög med en pensel (bild 41) som östes tillbaka till påsen.
Sanering vått med vatten
Vatten sprejades med en enkel blomsprutflaska i plast av samma sort som finns i de flesta hem. När
ytorna var fuktade torkades fibrerna upp med fuktat papper (bild 42).
Sanering vått med saneringsmedlet ”Dustite”
Försöket utfördes som föregående men med saneringsmedlet Dustite.
Eftersanering
Mätningen fortsatte när inplastningen revs (bild 43 och 44) och förpackades. En del av arbetet fick
utföras utanför dragskåpet. Erfarenheten från asbestsanering är att fibrer kan frigöras när plasten
demonteras och förpackas i sopsäckar. Här var plasten fuktad från försöket med vatten och
Dustite. Vid rivningen deltog även Per Reinholdsson i arbetet.
Till en början revs plasten längst bort från mätinstrumenten Därefter fick instrumenten flyttas ut ur
dragskåpet och vissa mätningar avbröts, t ex filtermätningen i dragskåpet. Mätningen med
direktvisande instrument fortsatte i rummet utanför dragskåpen (bild 45 och 46) eftersom plasten
lades i sopsäckar till stor del utanför dragskåpet. GRIMM-instrumentet som mätte bakgrundshalten
under försöken i dragskåp blev nu mätpunkt relativt nära Per och Lisa under rivningen av
inkapslingen (bild 44). Det GRIMM som tidigare registrerade halten i dragskåpet placerades i
dörröppningen till lokalen och registrerade under det fortsatta arbetet bakgrundshalten.

Bild 41. Kolnanofibrer samlas till en hög med
hjälp av en pensel.

Bild 42. Kolnanofibrerna samlas med en fuktat
papper.
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Bild 43. Plasten revs efter saneringsförsöken.
Bild 44. På bilden ses även Per som deltog i
De direktvisande instrumenten flyttades ut
rivningsarbetet. Till höger på bilden ses den
från dragskåpet och mätte i rummet.
GRIMM som under saneringsförsöken användes
Provtagningen med filter i saneringszonen
för mätning av bakgrundshalten (inringat).
(dragskåpet) var avslutad. Filtret för mätning
Eftersom en del av rivningsarbetet skedde utanför
av exponering var placerat nedanför
dragskåpet visar instrumentet inte
andningsskyddet på Lisa och ses till höger i
bakgrundshalten när saneringen delvis sker
bild (inringat).
utanför dragskåpet.
Bild 45. Till vänster ses
mätinstrumentens placering
under rivningen med undantag
för GRIMM, som ses på bild
22. Den GRIMM som var
placerad i dragskåpet under
saneringen mätte under
rivningen i dörröppningen, d v s
mätte bakgrundshalten.
Bild 46. Till höger ses placering
av EEPS-instrumentets
luftintag (inringat). Precis innan
bild 45 och 46 togs var även
FAM-instrumentets luftintag
placerat bredvid EEPS-intaget.
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Bilaga 2. Samtliga mätresultat – mätningarna 2010
Mätningarnas utförande framgår av bilaga 1. Nedan redovisas samtliga mätresultat.

1. Tillverkning av provskivor av komposit som innehåller
kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar
1.1 Invägning och satsning av kolnanofibrer och
järnoxidnanopartiklar.
Mätningar utfördes den 16 juni kl. 08:45 - 10.45. Under mätningarna utfördes invägning av
kolnanofibrer i början av mätperioden cirka 09.00. En sats järnoxidnanopartiklar vägdes in cirka
10.15. Nytt pulver fylldes från en större låda utanför dragskåpet cirka 10.15. Lådan med pulver var
placerad några meter från bakgrundsmätpunkten. Redan 08.40 satsades den första satsen järnoxid,
det vill säga innan mätningarna startade. Mer information om händelser i tabellhuvudena.
Provtagning för analys med personburen provtagning utfördes mellan 8:57 och 10:42. Resultatet
framgår av bilderna 1-4 och bildtexterna.

Bild 1. Slumpmässigt vald filteryta. Väldigt få
partiklar och fibrer. Fibern uppe till vänster är
förmodligen en cellulosafiber. De svarta
prickarna är hålen i filtret som luften passerar
igenom under provtagningen. Bildytan är cirka
en tjugotusendel av den totala filterytan. 96 liter
luft har passerat filtret, vilket innebär att vid
jämn fördelning över filterytan att representerar
varje partikel cirka 200 000 st/m3.

Bild 2. Slumpmässigt vald filteryta. Ren yta med
få partiklar. Bildytan är cirka en
tvåhundratusendel av totala filterytan, d v s en
räknad partikel (vid jämn fördelning över
filterytan) motsvarar 2 000 000 st/m3.
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Bild 4. Vald yta. Ett agglomerat av
magnetitpartiklar. Järnoxid brukar ha en
förmåga att bygga upp agglomerat. Ofta brukar
järnoxidagglomerat bilda långa ”kedjor” dock
inte så för agglomeratet på bilden.
Järnoxidnanopartiklarna på bilden är mindre än
den angivna storleken.

Bild 3. Vald yta. Några fibrer som sannolikt är
kolnanofibrer. Filtrets porer är cirka 400 nm i
diameter. Det fanns få enstaka fibrer eller
agglomerat av fibrer.

Enligt det fiberräknande instrument FAM var halten respirabla fibrer exklusive nanofibrer 0,004
fibrer/ml luft som medelvärde under perioden cirka 08.45 – 10.25. 0,004 f/ml motsvarar 4 000
fibrer/m3. Ytterligare en mätning utfördes cirka 10.35 - 10.45, men då kunde inga fibrer detekteras
(< 0,02 f/ml). Instrumentets detektionsgräns var dock betydligt högre (sämre känslighet) vid denna
mätning. Den sämre känsligheten beror på kortare mättid. Observera att fibrer tunnare än
storleksordningen 0,2 µm (100 – 200 nm) inte kan detekteras av instrumentet.
Partikelmängder enligt GRIMM framgår av tabell 1 samt kurvorna 1 och 2.
Tabell 1. Satsning och blandning. Dammhalter i µg/m3. enligt GRIMM-partikelräknarna.
Medelvärden för hela mätperioden från cirka 09.00 – cirka 10.45. Värdena är baserade på
minutmedelvärden.
Storleksfraktioner

Medelvärde, i
dragskåpsöppning
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde,
dragskåpsöppning
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde,
dragskåpsöppning
Lägsta värde,
bakgrund

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3
0,28

500 – 1000
nm (0,5 – 1
µm), µg/m3
0,10

0,32

0,09

0,75

1,2

0,40

0,30

0,19
0,20

1000 –
5000 nm (1
– 5 µm),
µg/m3
0,98
0,58
13

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm), µg/m3
2,0
1,0

>10000 nm
(>10 µm),
µg/m3
24
3,6

Totalt
>0,23 µm
µg/m3
27
5,6

13

600

630

4,3

15

57

77

0,00

0,07

0,00

0,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20
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Kurva 1 och 2. Satsning och blandning. Dammhalter i µg/m3 enligt mätinstrumenten GRIMM
1.108. Kurvorna är baserade på minutmedelvärden. Grövre linjer och E i beteckningen markerar
värden uppmätta i dragskåpsöppningen (bild 10) och tunna linjer och ett B markerar värden från
bakgrundsmätningen (bild 12). Med 230 – 500 avses partiklar med diametrar i storleksintervallet
230 – 500 nm o s v. Partiklarna i de tre intervallen 230 – 500, 500 – 1000 och 1000 – 5000 kan ses
som respirabla fraktioner, d v s partiklar som kan nå lungans finare kapillärer och lungblåsorna.
Dessa fraktioner och fraktionen 5000 – 10000 nm är de fraktioner som passerar struphuvudet och
kan komma ned i lungan. Den sista fraktionen >10000 nm (>10µm) kan tillsammans med alla
övriga fraktioner ses som inhalerbar fraktion. Resultatet visas i två kurvor eftersom mängden av
partiklar som är mindre än 1000 nm (1 µm) var liten redovisas dessa partiklar separat i kurva 2.
Cirka 09.30 och cirka 10.30 ses två stora toppar. Enligt minnesanteckningarna utfördes ingen
aktivitet som kan kopplas till topparna. Satsning av pulvermaterial utfördes cirka 09:00 och cirka
10:15. Det finns några toppar som kan vara orsakade av satsningen, men det finns andra

toppar som inte beror på satsningen, varför det är inte säkert att topparna efter 09:00
respektive efter 10:15 beror på satsningen.
Kurva 1.
100,00
90,00

230-500E

140

µg/m3

600

500-1000E
1000-5000E
5000-10000E

80,00

>10000E
230-500B

70,00

500-1000B
1000-5000B

60,00

5000-10000B
50,00

>10000B

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

10:37

10:42

10:37

10:42

10:32

10:27

10:22

10:17

10:12

10:07

10:02

09:57

09:52

09:47

09:42

09:37

09:32

09:27

09:22

09:17

09:12

09:07

09:02

08:57

Kurva 2.
4,00

3,50

µg/m3

4,2
Bakgrund

230-500E

13
i dragskåpsöppningen

500-1000E

3,00

1000-5000E
230-500B

2,50

500-1000B
1000-5000B

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

10:32

10:27

10:22

10:17

10:12

10:07

10:02

09:57

09:52

09:47

09:42

09:37

09:32

09:27

09:22

09:17

09:12

09:07

09:02

08:57
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Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i kurva 3 – 6. EEPS-instrumentets största intervall slutar
med cirka 250 nm, d v s nära GRIMM-instrumentens minsta intervall.
Kurva 3 och 4. Satsning och blandning. Antal partiklar per cm3 luft enligt EEPS 3090. Två kurvor
med olika y-skalor för att alla fyra fraktioner redovisas. x-axeln anger tiden. Med 6-10 avses partiklar
med partikeldiameterar i storleksintervallet 6 – 10 nm o s v. Toppen som kom efter 09.40 och
följande högre värden beror på emission av epoxi vid manuell impregnering av kolfiberväv. Det är
svårt att se någon påverkan från satsning och inblandning av magnetit respektive kolfibrer.
Mätpunkten satt också närmare andningszonen jämfört med Grimm-instrumentet i
dragskåpsöppningen. Exponeringen för fibrer och magnetitpulver måste vara relativt hög innan den
kan urskiljas bland partiklarna från andra källor. Ingen av de registrerade topparna kan kopplas
till arbete med magnetit och kolnanofibrer. De orsakas sannolikt av annan verksamhet på
laboratoriet. Även ändringar i partikelhalten utomhus kan orsaka förändringar i inomhushalten.
Den långsamma minskningen under de första 45 minuterna ventilerades partiklar ut som av någon
anledning anrikats i lokalerna under natten.
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Kurva 5 och 6. Satsning och blandning. Partikelvolymen omräknat till µg per m3 luft enligt EEPS
3090. Det är fortfarande samma mätvärden som i de fyra föregående diagrammen.
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1.2 Tillverkning av provskivor av komposit som innehåller
kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar
Mätningar utfördes den 16 juni cirka 12:50 – 15:30. Under mätningarna tillverkades först
provskivor med komposit innehållande järnoxidnanopartiklar och därefter provskivor med
komposit innehållande kolnanofibrer. Först tillverkades 12 provskivor (total yta 0,36 m2 och
tjockleken några mm) med järnoxidnanopartikelhaltig komposit. Senare tillverkades fyra provskivor
med komposit som innehöll kolnanofibrer (total area 0,12 m2 och tjockleken några mm). Varje
applicering varade i några minuter. Resterande tid utfördes annat arbete.
Provtagning för analys med personburen provtagning utfördes mellan 13:05 och 15:30. Provtagen
luftvolym 290 l. Resultat; se bilderna 5 – 6 nedan och bilderna 11 och 14 i rapporten.

Bild 5. Slumpmässig vald yta. Till skillnad från
tidigare prov så var det inga problem att hitta
partiklar på filtret.

Bild 6. Vald yta. Det fanns även relativt små
kompositpartiklar, sannolikt bindemedel.
Partikeln på fotot har en diameter på cirka 150
nm.

Enligt det fiberräknande instrument var fiberhalten 0,001-0,002 fibrer/ml luft som medelvärde
under perioden cirka 13:00 – 14:40 och <0,02 fiber/ml cirka 14:55 – 15:05. Den högre
detektionsgränsen beror på kortare mättid.
Dammhalter uppmätta med GRIMM framgår av tabell 2 samt kurvorna 7 och 8.
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Tabell 2. Applicering av komposit. Dammhalter i µg/m3 uppmätta med GRIMM-partikelräknarna.
Medelvärden för hela mätperioden från cirka 12:50 – cirka 15:05. Värdena är baserade på
minutmedelvärden.
Storleksfraktioner

230 – 500
nm (0,23
– 0,5 µm),
µg/m3
1,8

Medelvärde, i
boxöppning
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde,
boxöppning
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde,
boxöppning
Lägsta värde,
bakgrund

500 – 1000
nm (0,5 – 1
µm), µg/m3

1000 – 5000
nm (1 – 5
µm), µg/m3

20

0,27

280

0,11

32

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm), µg/m3
230

0,28

540

>10000 nm
(>10 µm),
µg/m3
110

0,30

7600

Totalt >0,23
µm
µg/m3
640

2,0

6200

3200

14

120

3,0
18000

0,40

0,50

3,3

140

0,19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,19

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,05

Kurva 7 och 8. Applicering. Dammhalter i µg/m3 enligt mätinstrumenten GRIMM. Kurvorna är
baserade på minutmedelvärden. Grövre linjer och E i beteckningen markerar värden uppmätta i
boxöppningen (bild 14) och tunna linjer och ett B markerar värden från bakgrundsmätningen.
Resultatet visas i två kurvor eftersom halten av de fyra största fraktionerna var hög i boxöppningen.
I kurva 8 ser man att halten i lokalen en bit från boxarna är låg med undantag för tiden cirka 14:40
– 15:00. Mängden partiklar mindre än 1000 nm (1 µm) var liten och redovisas i kurva 8 tillsammans
med bakgrundsvärdena. Kurva 8, se nästa sida
Kurva 7.
8000,00
230-500E

µg/m3

7000,00

500-1000E
1000-5000E

6000,00

5000-10000E
>10000E

5000,00

230-500B
500-1000B

4000,00

1000-5000B
5000-10000B

3000,00

>10000B
2000,00
1000,00
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14:58

14:52

14:46

14:40

14:34

14:28

14:22

14:16

14:10

14:04

13:58

13:52

13:46

13:40

13:34

13:28

13:22

13:16

13:10

13:04

12:58

12:52

0,00
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Kurva 8. Tabellhuvud för kurva 7 och 8, se föregående sida.
120,00

µg/m3

100,00

230-500E
230-500B
500-1000B

80,00

1000-5000B
5000-10000B
60,00

>10000B

40,00

20,00

15:04

14:58

14:52

14:46

14:40

14:34

14:28

14:22

14:16

14:10

14:04

13:58

13:52

13:46

13:40

13:34

13:28

13:22

13:16

13:10

13:04

12:58

12:52

0,00

Partikelhalterna enligt EEPS redovisas kurva 9 – 11. Mätning utfördes vid ett av tillfällena när
appliceringen utfördes med komposit som innehöll järnoxidnanopartiklar (cirka kl 13:00) och ett av
tillfällena när komposit med kolnanofiber applicerades (cirka 14:50).
Kurva 9-11. Applicering. Mätning av partiklar i storleksintervallet 6 – 500 nm med EEPS 3090. I
kurva 9 redovisas antal partiklar/cm3 samt i kurva 11 och 11 partiklarnas vikt i µg/m3. Masshalten
redovisas i två kurvor med olika y-axlar för att alla storleksfraktioner ska komma med. På x-skalan
ses klockan. Med 6-10 avses partiklar med partikeldiametrar i storleksintervallet 6 – 10 nm o s v.
Mätning cirka 13:00 har utförts när järnoxidhaltig komposit applicerades och cirka 14:50 med
komposit innehållande kolnanofibrer.
Antal partiklar/cm3
40000

Kurva 9. Antal partiklar/m3

6-10
10-50

35000

50-100
30000

100-250
250-500

25000
20000
15000
10000
5000

14:52

13:03

13:01

0
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Kurva 10 och 11. Nanopartiklarnas massa i µg/m3. Samma värden i båda kurvorna men olika yaxlar för att alla storleksfraktioner ska kunna ses.
40

µg/m3

100

6-10

µg/m3

6-10

10-50

35

10-50

50-100
30

100-250

25

250-500

10

50-100
100250
250

1

20
0,1

15
10

0,01

5
0

14:53

14:52

14:51

13:04

13:03

13:02

13:01

13:00

14:53

14:52

14:51

13:04

13:03

13:02

13:01

13:00

0,001

1.3 Slipning av provskivor med komposit som innehåller
kolnanofibrer eller järnoxidnanopartiklar
Mätningar utfördes den 16 juni cirka 08:30 – cirka 09:10. Under mätningarna slipades först skivor
med järnoxidhaltig komposit och sedan komposit som innehåller kolnanofibrer. Slipning av en
provskiva tog knappt en minut.
Provtagning för analys med personburen provtagning utfördes mellan 08:55 och 09:03. Provtagen
luftvolym: 16 l. Resultat; se bilderna 7 – 10.

Bild 7. Slumpmässigt vald yta.
Effektiva utsug medför att få partiklar kommer
ut i arbetsplatsens luft.

Bild 8. Slumpmässigt vald yta. Eftersom
arbetsmomentet bara tog cirka 10 minuter
blev även den provtagna luftvolymen liten
vilket bidragit till få provtagna partiklar.
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Bild 10. Vald yta. Järnoxidnanopartiklar.

Bild 9. Vald yta. slipfragment.

Enligt instrumentet FAM var halten respirabla fibrer exklusive nanofibrer <0,02 fibrer/ml luft som
medelvärde under perioden 08:55 – 09:05.
Partikelmängder enligt GRIMM framgår av tabell 3 samt kurvorna 12 och 13.
Tabell 3. Slipning. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM-partikelräknarna. Medelvärden för hela
mätperioden från 08:30 – 09:20. Värdena är baserade på minutmedelvärden.

Storleksfraktio
ner
Medelvärde,
vid slipbord
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde,
vid slipbord
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde,
vid slipbord
Lägsta värde,
bakgrund

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3
1,1

500 – 1000
nm (0,5 – 1
µm), µg/m3
0,66

1000 –
5000 nm (1
– 5 µm),
µg/m3
12
2,2

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm), µg/m3
32
4,1

>10000 nm
(>10 µm),
µg/m3
69

115

0,57

0,22

3,7

7,6

250

670

730

1700

0,90

0,70

20

38

39

99

0,39

0,01

0,06

0,00

0,00

0,46

0,40

0,10

0,00

0,00

0,00

0,50

58

6,3

Totalt >0,23
µm
µg/m3
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Kurva 12 och 13. Slipning. Dammhalter i µg/m3 uppmätta med GRIMM. Kurvorna är baserade på
minutmedelvärden. Grövre linjer och E i beteckningen markerar värden uppmätta nära Magnus.
Tunna linjer och ett B markerar värden från bakgrundsmätningen. Med 230 – 500 avses partiklar
med diametrar i storleksintervallet 230 – 500 nm o s v. Resultatet visas i två kurvor med olika skalor
för att alla partikelfraktioner ska kunna ses. I kurva 13 har därför de tre största fraktionerna nära
Magnus inte tagits med. I kurva 12 kommer den första stora toppen när komposit med
järnoxidnanopartiklar slipas och den efterföljande toppen kommer från slipning av kompositskiva
med kolnanofibrer. I kurva 13 ser man att en del slipdamm även kommer ut i lokalen. Kurva 13
visar att antalet partiklar som är mindre än en µm (1 000 nm) är liten även vid slipbordet. Toppar
före och efter de två stora topparna orsakas av för- och efterarbete.
Kurva 12.
750,00

µg/m3

700,00

230-500E
500-1000E

650,00

1000-5000E

600,00

5000-10000E

550,00

>10000E

500,00

230-500B

450,00

500-1000B

400,00

1000-5000B

350,00

5000-10000B

300,00

>10000B

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00

09:20

09:17

09:14

09:11

09:08

09:05

09:02

08:59

08:56

08:53

08:50

08:47

08:44

08:41

08:38

08:35

08:32

0,00

Kurva 13. Övrig information framgår av den gemensamma texten till kurva 12 och 13, se
föregående sida.
40,00

µg/m3

230-500E
500-1000E

35,00

230-500B
500-1000B

30,00

1000-5000B
5000-10000B

25,00

>10000B
20,00

15,00

10,00

5,00

Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i kurva 14 – 17.
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Kurva 14-17. Slipning. Mätning av partiklar i storleksintervallet 5,6 – 500 nm med EEPS. I kurva 14
och 15 redovisas antal partiklar/cm3 luft och i kurva 16 och 17 partiklarnas vikt i µg/m3 luft. Den
stora ökningen kl. 09:10 för de minsta fraktionerna är inte kopplad till slipningen. Sannolikt är
orsaken impregnering av kolfiberväv med epoxi som pågick i en angränsande lokal.
Kurva 15. Antal partiklar/cm3

Kurva 14. Antal partiklar/cm3
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Kurva 16 och 17. Partiklarnas volym omräknat till massa. Sort µg/m3.
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100
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0-10
10-50

15

1

50-100
100-250
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0,1

250-500

0,01

5

0-10
100-250

0

10-50
250-500

50-100

09:18

09:15

09:12

09:09

09:06
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09:00
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09:18

09:15

09:12

09:09

09:06

09:03

09:00

08:57

08:54

0,001

2. Hantering av kolnanotuber
2.1 Omblandning av kolnanotuber
Mätningar utfördes den 17 juni 12:55 – 13:15. Arbetet utfördes 13:07 – 13:15. Under mätningarna
utfördes omröring i en burk med kolnanotuber. Arbetet utfördes i en glove-box som var placerad i
ett dragskåp.

60

Mätning av luftburna kolnanofibrer

IVL rapport B2154

Enligt det fiberräknande instrument var fiberhalten 0,02 fibrer/ml luft som medelvärde under
perioden 13:07 – 13:12.
Partikelmängder enligt GRIMM framgår av tabell 4 samt kurvorna 18 och 19.
Tabell 4. Satsning av nanotuber. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM-partikelräknarna.
Medelvärden för mätperioden från 13:07 – 13:15. Värdena är baserade på minutmedelvärden.

Storleksfraktio
ner
Medelvärde, i
boxen
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde,
i boxen
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde, i
boxen
Lägsta värde,
bakgrund

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3
0,79

500 – 1000
nm (0,5 – 1
µm), µg/m3

0,48

0,11

0,24

1,6

1,1

11

0,70

0,20

0,70

1,3

7,9

0,51

0,26

0,44

0,10

0,00

1,3

0,40

0,10

0,00

0,00

0,00

0,50

0,49

1000 –
5000 nm (1
– 5 µm),
µg/m3
3,6

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm), µg/m3
9,9

>10000 nm
(>10 µm),
µg/m3

Totalt
>0,23 µm
µg/m3

40

0,19

55

1,8

37

2,8

540

590
11

Kurva 18 och 19. Satsning av nanotuber. Dammhalter i µg/m3 enligt mätinstrumenten GRIMM.
Kurvorna är baserade på minutmedelvärden. Grövre linjer och A i beteckningen markerar värden
uppmätta i boxen som var placerad i dragskåpet. Tunnare linjer och ett B står för bakgrundsvärden
precis som vid tidigare mätningar. Det höga värdet före arbetets start är sannolikt orsakat av
placering av instrument i boxen. När instrumenten placerats i boxen stängdes luckan med undantag
för spalt för mätinstrumentens slangar och sladdar. Den mindre toppen innan mätningen kan ha
orsakats av påtagning av boxens fast monterade handskar. I kurva 19 har kurvorna för de två
största partikelfraktionerna i boxen tagits bort och skalan anpassats för övriga partikelfraktioner.
Kurva 19. Masshalt µg/m3

Kurva 18. Masshalt µg/m3
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Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i två stapeldiagram (diagram 1 – 2) och en tabell (tabell 5).
Diagram 1 – 2. Satsning av nanotuber. Medelhalter av antal partiklar/cm3 (diagram 1) och massa
µg/cm3 (diagram 2). I samtliga diagram är koncentrationen på y-axeln och partikelstorleksintervall i
nm på x-axeln.
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Diagram 1. Antal partiklar/cm3

10-50 50-100

100250

250500

Diagram 2. Masshalt µg/cm3

Tabell 5. Satsning av nanotuber. Högsta och lägsta minutmedelvärde uppmätta med EEPS.
Partikelstorlek, Antal, antal/cm3
Mängd, µg/cm3
nm
Min
Max
Min
Max
6 - 10
11 000
25 000
0,0087
0,016
10 – 50
41 000
69 000
0,081
0,16
50 - 100
6 700
12 000
1,7
2,6
100 - 250
5 300
6 500
6,4
7,1
250 - 500
550
670
17
18

2.2 Applicering av kolnanoskog på epoxiimpregnerad
kolfiberväv och försök att frigöra kolnanotuber med
skalpell
Mätningar utfördes den 17 juni 13:24 – 13:42. Arbetet startade 13:25 och den första skogen
applicerades 13:27 följt av den andra skogen 13:28. 13:32 utfördes dammprovokation genom att en
skalpell fördes fram och åter med eggen före några gånger på en skiva med nanofibrer (skog).
Provtagning med filter för analys 13:25 – 13:38. Provtagen luftvolym: 26 l. Få partiklar och fibrer
kunde ses på filterytan. Det är osäkert om någon av de få fibrer som kunde ses på filterytan
kommer från ”nanoskogarna”. Bilderna 11 – 13 nedan och bild 13 i rapporten är bilder från det
provtagna filtret. Ytterligare information finns i bildtexterna.

62

Mätning av luftburna kolnanofibrer

Bild 11. Slumpmässigt vald yta med enstaka
partiklar. Eventuella nanofibrer kan vara svåra
att se i denna förstoring.
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Bild 12. Vald yta. Några partiklar av vilka en
liknar de magnetitpartiklar som också
hanterades på laboratoriet. De hanterades dock
inte pågående mätningen.
Bild 13. Vald yta. Några fibrer som kan vara
kolnanofibrer eller kolnanotuber.

Enligt det fiberräknande instrument var fiberhalten <0,02 fibrer/ml luft som medelvärde under
perioden 13:26 – 13:36.
Partikelmängder enligt GRIMM framgår av tabell 6 samt kurvorna 25 och 26.
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Tabell 6. Dammhalter i µg/m3. enligt GRIMM. Medelvärden för hela mätperioden från 13:26 –
13:36. Värdena är baserade på minutmedelvärden.
Storleksfraktioner

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3

500 – 1000
nm (0,5 –
1 µm),
µg/m3

1000 –
5000 nm
(1 – 5 µm),
µg/m3

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm),
µg/m3

>10000
nm (>10
µm),
µg/m3

Medelvärde, i
dragskåpet
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde, i
dragskåpet
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde, i
dragskåpet
Lägsta värde,
bakgrund

0,49

0,23

1,7

0,57

0,15

0,46

0,81

5,1

0,52

0,40

3,2

0,60

0,20

1,1

3,1

0,46

0,09

0,38

0,24

5,1

6,3

0,50

0,10

0,00

0,00

0,00

0,60

6,2

Totalt
>0,23 µm
µg/m3

32

13

41
7,1

75

92

47

5,1

Kurva 20 och 21. Dammhalter i µg/m3 enligt mätinstrumenten GRIMM. Kurvorna är baserade på
minutmedelvärden. Grövre linjer och A i beteckningen markerar värden uppmätta i dragskåpet
samt tunna linjer och B står för bakgrundshalter. Med 230 – 500 avses partiklar med diametrar i
storleksintervallet 230 – 500 nm o s v. Resultatet visas i två kurvor eftersom halten av de två största
fraktionerna som uppmättes i dragskåpet var hög. Toppar före 13:26 och efter 13:36 är orsakade av
för- respektive efterarbete.
Kurva 21. µg/m3

Kurva 20. µg/m3
230-500A
500-1000A
1000-5000A
5000-10000A
>10000A
230-500 B
500-1000B
1000-5000B
5000-10000B
>10000B

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00

5,00

230-500A
500-1000A
1000-5000A
230-500 B
500-1000B
1000-5000B
5000-10000B
>10000B

4,00

3,00

50,00
40,00

2,00

30,00
1,00

20,00
10,00
0,00

Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i kurva 22 – 24.
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Kurva 22 - 24. Mätning av partiklar i storleksintervallet 5,6 – 500 nm med EEPS 3090. I kurva 22
redovisas antal partiklar/cm3 luft samt i kurva 23 och 24 partiklarnas vikt i µg/m3 luft.
Kurva 22. Antal partiklar/cm3
uppdelat på flera
partikelfraktioner.
Partikeldiametrar i nm.
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Kurva 24. Samma värden som i kurva 23, men
med presenterade med annan y-skala.
Partikelvikt, µg/m3

Kurva 23. Partikelvikt, µg/m3
uppdelat på flera partikelfraktioner.
Partikeldiametrar i nm.
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2.3 Slipning av ett prov med kolnanoskog applicerad på ytan
av komposit av epoxibunden kolfiberväv
Mätningar utfördes den 17 juni 14:26 – 14:51. Under mätningarna slipades huvudsakligen kortsidan
på en bit epoxibunden kolfiberväv med kolnanoskog applicerad på kolfiberkompositen. Slipningen
utfördes 14:39 – 14:43.
Inget filterprov provtogs för utvärdring i SEM.
Enligt det fiberräknande instrumentet var fiberhalten <0,04 fibrer/ml luft som medelvärde under
perioden cirka 14:42 – 14:47, d v s mätningen varade endast en minut av sliptiden eftersom
slipningen avslutades 14:43. Resterande mättid visar halten efter avslutad slipning.
Partikelmängder enligt GRIMM framgår av tabell 7 samt kurvorna 25 och 26.
Tabell 7. Slipning av epoxibunden kolfiberväv och kolnanotuber. Dammhalter i µg/m3 enligt
GRIMM. Medelvärden för hela mätperioden från cirka 13:39 – 14:47.

Storleksfraktioner

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3

500 – 1000
nm (0,5 –
1 µm),
µg/m3

Medelvärde, vid
slipbord
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde,
vid slipbord
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde,
vid slipbord
Lägsta värde,
bakgrund

0,81

3,5

0,81

0,46

1,5

21

1000 –
5000 nm
(1 – 5 µm),
µg/m3

58

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm),
µg/m3

>10000
nm (>10
µm),
µg/m3

Totalt
>0,23 µm
µg/m3

74

97

230

21

82

110

290

290

210

810

41

120

500

660

8,7

0,90

1,3

0,59

0,18

0,95

2,4

2,9

7,0

0,80

0,20

0,60

1,0

0,00

2,6
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Kurva 25 och 26. Slipning av epoxibunden kolfiberväv och kolnanotuber. Dammhalter i µg/m3
enligt GRIMM. Kurvorna är baserade på minutmedelvärden. Grövre linjer och A i beteckningen
markerar värden uppmätta i nära slipverktyget och ett B markerar värden från bakgrundsmätningen.
Toppar före 14:39 och efter 14:47 orsakas sannolikt av för- och efterarbete. Orsaken till den höga
bakgrundstoppen 14:39 är okänd. Till skillnad från huvuddelen av GRIMM-mätningarna så är det
inte enbart den största partikelfraktionen som dominerar. Här är det också mycket partiklar i de två
fraktionerna mellan 1 och 10 µm. I kurva 26 har de tre största partikelfraktionerna nära källan tagits
bort och skalan anpassats till övriga fraktioner.
Kurva 26. Masshalt µg/m3

Kurva 25. Masshalt µg/m3
230-500A
500-1000A
1000-5000A
5000-10000A
>10000A
230-500B
500-1000B
1000-5000B
5000-10000B
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Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i diagram 3 – 4 och tabell 8.
Diagram 3 och 4. Slipning av epoxibunden kolfiberväv och konanotuber. Medelhalter av antal
partiklar/cm3 (diagram 3, till vänster) och massa µg/m3 luft (diagram 4, till höger). I samtliga
diagram är koncentrationen på y-axeln och partikelstorleksintervall i nm på x-axeln.
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Tabell 8. Slipning av kolnanotuber. Högsta och lägsta minutmedelvärde uppmätt med EEPS.
Partikelstorlek, Antal, antal/m3
nm
Min
Max
6 - 10
19 000
52 000
10 – 50
210 000
750 000
50 - 100
28 000
57 000
100 - 250
4 600
5 000
250 - 500
410
520

Mängd, µg/m3
Min
Max
0,0071
0,019
2,8
8,9
4,3
7,7
6,1
7,0
13
16

3 Oförsiktig hantering av kolnanofibrer med efterföljande
sanering
3.1 Oförsiktig hantering
Mätningar utfördes den 16 juni 12:40 – 14:15 när kolnanofibrer hälldes i mindre påsar från en
större påse.
Både provtagningen på filter i dragskåpet (bild 14 – 19 och exponeringsmätningen med
personburen utrustning (bild 20 – 22 nedan och bild 10 i rapporten) utfördes 13:14 – 13:54. Filtren
användes för fortsatt provtagning under saneringsförsöken och rivning av inkapsling nästa dag.
Provtagningen i dragskåp avbröts under rivningen (nästa dag).

Bild 14. Slumpmässigt vald yta. Prov taget i
dragskåpet vid satsning och sanering.

Bild 15. Slumpmässigt vald yta. Prov taget i
dragskåpet vid satsning och sanering.
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Bild 16 Vald yta. Prov taget i dragskåpet vid
satsning och sanering.

Bild 17. Vald yta. Prov taget i dragskåpet vid
satsning och sanering.

Bild 18. Vald yta. Prov taget i dragskåpet vid
satsning och sanering.

Bild 19. Vald yta. Prov taget i dragskåpet vid
satsning och sanering.

Bild 20. Slumpmässigt vald yta. Personburet
filter under satsning, sanering och rivning.
Mycket få synliga partiklar och inga synliga
fibrer

Bild 21. Vald yta. Personburet filter under
satsning, sanering och rivning. Efter mycket
letande över filterytan hittades dessa fibrer.
Fibrerna är grövre än de flesta övriga
fotograferade fibrerna. Fibrerna är så grova att
de bör kunna ses med optiska mätinstrument.
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Bild 22. Vald yta. Personburet filter under
satsning, sanering och rivning. De flesta
synfälten var tomma. Ibland kunde någon
enstaka partikel ses som på bilden. Fibrer som
de tidigare två bilderna var få och därmed
tidsödande att hitta.

Under satsningen var halten respirabla fibrer exklusive nanofibrer 0,04 fibrer/ml luft som
medelvärde under perioden 13:09 – 13:59 enligt det fiberräknande instrumentet FAM-1. Värdet
uppmätt i dragskåpet.
Partikelmängderna enligt GRIMM placerat i dragskåpet under satsningen framgår av tabell 9 samt
kurvorna 27 och 28.
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Tabell 9. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM. Medelvärden för mätperioden från 13:10 – 14:01.
Värdena är baserade på minutmedelvärden.
Storleksfraktioner

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3

Medelvärde, i
dragskåp
Medelvärde,
bakgrund
Högsta värde, i
dragskåp
Högsta värde,
bakgrund
Lägsta värde, i
dragskåp
Lägsta värde,
bakgrund

500 – 1000
nm (0,5 –
1 µm),
µg/m3

1000 –
5000 nm
(1 – 5 µm),
µg/m3

9,2

6,0

7,4

0,38

0,22

2,1

84

55

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm),
µg/m3

>10000
nm (>10
µm),
µg/m3

Totalt
>0,23 µm
µg/m3

6,8

120

150

4,1

27

34

56

32

1000

1200

35

40

370

450

0,50

2,4

0,29

0,03

0,03

0,17

0,00

0,52

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

Kurva 27 och 28. Dammhalter i µg/m3 enligt mätinstrumenten GRIMM. Kurvorna är baserade på
minutmedelvärden. Grövre linjer och A i beteckningen markerar värden uppmätta i dragskåpet och
tunna linjer och ett B markerar värden från bakgrundsmätningen. Med 230 – 500 avses partiklar
med diametrar i storleksintervallet 230 – 500 nm o s v. Resultatet visas i två kurvor eftersom halten
av den största fraktionen var betydligt högre än övriga fraktioner. Grovt damm sprids även utanför
dragskåpet (se kurva 28). De första bakgrundstopparna av grovt damm uppmäts efter att påsen lyfts
in i dragskåpet. Av kurva 28 framgår att ofta är halten av de minsta partiklarna näst högst. I
mätningarna vid satsning, blandning, applicering och slipning är halten av de minsta partiklarna
lägst eller näst lägst. Kurva 28 finns på nästa sida.
Kurva 27.
1100.00

230-500A

1000.00

500-1000A
1000-5000A

900.00

5000-10000A
>10000A

800.00

230-500B

700.00

500-1000B
1000-5000B

600.00

5000-10000B

500.00

>10000B

400.00
300.00
200.00
100.00
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13:54

13:51

13:48
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13:42

13:39

13:36

13:33

13:30

13:27

13:24

13:21

13:18

13:15

13:12

13:09

13:06

13:03

13:00

12:57

12:54

12:51
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Kurva 28, Tabellhuvud, se föregående sida
90.00
230-500A

80.00

500-1000A
1000-5000A

70.00

5000-10000A
230-500B

60.00

500-1000B
1000-5000B

50.00

5000-10000B
>10000B

40.00
30.00
20.00
10.00

14:15

14:12

14:09

14:06

14:03

14:00

13:57

13:54

13:51

13:48

13:45

13:42

13:39

13:36

13:33

13:30

13:27

13:24

13:21

13:18

13:15

13:12

13:09

13:06

13:03

13:00

12:57

12:54

12:51

12:48

12:45

12:42

12:39

0.00

Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i kurva 29 – 32.
Kurva 35 -40. Mätning av partiklar i storleksintervallet 5,6 – 500 nm med EEPS. I kurva 29 och 30
redovisas antal partiklar/cm3 luft samt i kurva 31 och 32 partiklarnas vikt i µg/m3 luft. Redovisning
av samma värden sker i två kurvor med olika y-axlar för att koncentration av de olika
partikelstorleksfraktionerna ska kunna avläsas. På x-skalan ses klockan. Med 6-10 avses partiklar
med partikeldiametrar i storleksintervallet 6 – 10 nm o s v.
Kurva 30. Antal partiklar/cm3

Kurva 29. Antal partiklar/cm3
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Kurva 31 och 32. Partiklarnas volym omräknat till massa. Sort µg/m3.
160

0-10

1000

0-10
100-250

10-50

140

50-100
120

10-50
250-500

50-100

100

100-250
250-500

100

10

80

1

60
0,1

40
0,01

20
0

13:47

13:43

13:39

13:35

13:31

13:27

13:23

13:19

13:15

13:11

13:47

13:43

13:39

13:35

13:31

13:27

13:23

13:19

13:15

13:11

0,001

3.2 Spridning av kolnanofibrer vid oförsiktig hantering och
följt av sanering med och utan dammbindande medel.
Mätningar utfördes den 17 juni 09:15 – 11:30. Under mätningarna förbereddes saneringsarbetet
med viss städning av dragskåpet och vägning av påsarna med kolnanofibrer och den större påsen
som fibrerna hälldes ifrån förslöts och togs ut efter avtorkning från kolfiberdamm. Sedan
emitterades damm genom att påsarna trycktes till med handkraft och fibrer pressades ut genom
öppningen. Tre gånger pressades luften ur en påse med fibrer. Först sanerades dragskåpet torrt,
sedan upprepades dammbildningen och skåpet sanerades vått med vatten. Sist upprepades försöket
med sanering med ett dammbindningsmedel ”Dustite”. Slutligen revs plasten ur dragskåpet med
start 10:46. Mätutrustningen som då var i dragskåpet flyttades ut och mätningarna fortsatte utanför
dragskåpet. Inplastningen var riven och dammtätt paketerad kl. 11:15.
Sanering torrt
Dammbildningen utfördes 09:44 - 09:58 och sanering av spillet 09:59 – 10:08.
Sanering vått med vatten
Dammbildningen utfördes 10:10 - 10:18 och sanering av spillet 10:19 – 10:26.
Sanering vått med saneringsmedlet ”Dustite”
Dammbildningen utfördes 10:28 - 10:37 och sanering av spillet 10:38 – 10:42.
Eftersanering
Plasten i dragskåpet började rivas 10:46. Kockan 10:54 hade man rivit fram till mätinstrumenten i
dragskåpet som då flyttades ut. Mätningarna med de direktvisande instrumenten fortsatte utanför
dragskåpet. Saneringen var klar 11:10.
Mätvärden från spridning av kolnanofibrer och sanering
Provtagning på filter fortsatte med samma filter som vid satsningen av kolnanofibrerna föregående
dag. Filtret i dragskåpet provtogs mellan 09:15 och 10:45 (se bilderna 13 – 18 ). Filtret som bars av
Lisa provtogs 09:15 - 11:10 (se bilderna 21 – 23).
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Mätning utfördes med FAM i dragskåpet när påsen pressades ihop tre gånger vid samtliga tre
försök. Halterna av respirabla fibrer exklusive nanofibrer uppmättes till 0,03, 0,07 och 0,1 f/ml.
Både när fibrerna sanerades torrt och vått med vatten uppmättes 0,07 f/ml. Något mätvärde från
saneringen med Dustite finns inte. Mätning under rivningsarbetet med provsonden i lokalluften
10:47- 10:57 visade 0,01 – 0,02 f/ml. En mätning när arbetet precis var avslutat 11:13 – 11:23
påvisade inga fibrer, d v s <0,02 f/ml.
Partikelmängder och mättider enligt GRIMM framgår av tabell 10 - 12 samt kurvorna 33 och 34.
Tabell 10. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM-instrument - som var placerad i dragskåpet.
Medelvärden från perioden 09:15 – 09:54. Mätvärden från mätningarna efter 10:54 ingår ej eftersom
de påverkades när instrumentet sanerades och flyttades till ny mätpunkt. Värdena är baserade på
minutmedelvärden. Med Mv avses medelvärden och med Range avses lägsta och högsta
minutmedelvärdet.
Storleks230 – 500 nm 500 – 1000
1000 – 5000
5000 – 10000 >10000 nm
fraktioner
(0,23 – 0,5
nm (0,5 – 1
nm (1 – 5
nm (5 – 10
(>10 µm),
µm), µg/m3
µm), µg/m3
µm), µg/m3
µm), µg/m3
µg/m3
Arbete
Mv Range Mv Range Mv Range Mv Range Mv Range
Förarbete
2,5 0,6-6,2 1,4 0,2-3,9 4,3 0,7-10 11
1,3-35 110 1,4-480
Dammbildning, 5,9 0,7-38 4,2 0,3-30 14
0,4-110 30
0,4-230 580 0,0-3900
före torrsanering
Torrsanering
11
1,5-44 7,7 0,9-32 21
4,1-75 27
3,4-74 310 23-720
Dammbildning
4,8 1,1-9,5 2,9 0,6-5,8 8,4 1,7-19 25
1,7-88 940 11-4900
före våtsanering
med vatten
Våtsanering med 2,7 0,6-6,2 1,7 0,3-3,9 7,9 2,4-26 17
3,2-45 160 16-460
vatten
Dammbildning
14
1,2-60 9,7 1,0-38 33
5,2-100 44
4,5-140 490 26-1700
före våtsanering
med Dustite
Våtsanering med 0,9 0,6-1,4 0,7 0,4-0,9 4,1 3,3-4,8 8,1 3,4-13 71
8,8-150
Dustite
Rivning av
5,3 0,8-22 4,8 0,4-13 25
1,4-110 36
1,9-190 740 8,4-2900
inplastning
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Tabell 11. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM-instrumentet som var placerad utanför dragskåpet
hela mätperioden. Medelvärden från perioden cirka 09:15 – 09:54. Mätvärden från mätningarna
efter 10:54 är ej med. Värdena är baserade på minutmedelvärden. Med Mv avses medelvärden och
med Range avses lägsta och högsta minutmedelvärdet.
Storleks230 – 500 nm 500 – 1000
1000 – 5000
5000 – 10000 >10000 nm
fraktioner
(0,23 – 0,5
nm (0,5 – 1
nm (1 – 5
nm (5 – 10
(>10 µm),
µm), µg/m3
µm), µg/m3
µm), µg/m3
µm), µg/m3
µg/m3
Arbete
Mv Range Mv Range Mv Range Mv Range Mv Range
Förarbete
0,7 0,7-0,8 0,2 0,1-0,4 0,6 0,1-2,5 0,9 0,0-4,7 2,9 0,0-16
Dammbildning, 0,7 0,6-0,8 0,2 0,2-0,3 0,3 0,0-0,6 0,6 0,0-2,3 1,8 0,0-11
före torrsanering
Torrsanering
0,7 0,6-0,8 0,2 0,1-0,3 0,4 0,1-1,4 0,8 0,0-3,4 2,8 0,0-8,6
Dammbildning
0,7 0,6-0,8 0,2 0,2-0,3 0,9 0,5-1,3 2,1 0,0-5,4 17
0,0-85
före våtsanering
med vatten
Våtsanering med 0,7 0,6-0,8 0,7 0,3-2,6 18
0,7-86 30
1,3-140 94
5,7-330
vatten
Dammbildning
0,7 0,6-0,9 0,4 0,2-0,6 6,5 2,9-14 8,5 4,2-24 21
2,9-59
före våtsanering
med Dustite
Våtsanering med 0,7 0,6-0,7 0,3 0,2-0,4 2,8 2,1-3,3 4,1 2,8-6,3 20
2,9-46
Dustite
Rivning av
0,7 0,5-0,8 0,5 0,3-0,9 3,3 1,6-5,8 5,2 2,1-9,7 31
2,9-70
inplastning
Tabell 12. Totaldammhalter i µg/m3 enligt båda GRIMM-instrumenten. Totalhalterna är baserade
på värdena i tabell 10 och 11. Summering av medelvärden från I första kolumnen värden från
instrumentet som var placerad i dragskåpet och andra kolumnen värden från instrumentet som var
placerat utanför dragskåpet. De redovisade medelvärdena är från perioden 09:15 – 09:54.
Mätvärden från mätningarna efter 10:54 ingår ej. Värdena är baserade på minutmedelvärden.
Arbete
Totalhalt i µg/m3, medel- Totalhalt i µg/m3, medelvärde för samtliga frakvärde för samtliga fraktioner (>230 nm) mätt
tioner (>230 nm) mätt
med GRIMM placerat i
med GRIMM placerat
dragskåpet
utanför dragskåpet
Förarbete
130
5,3
Dammbildning, före torrsanering
630
3,6
Torrsanering
380
4,9
Dammbildning före våtsanering
980
21
med vatten
Våtsanering med vatten
190
140
Dammbildning före våtsanering
590
37
med Dustite
Våtsanering med Dustite
85
28
Rivning av inplastning
810
41
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Kurva 33 och 34. Dammhalter i µg/m3 enligt mätinstrumenten GRIMM. Kurvorna är baserade på
minutmedelvärden. Grövre linjer och A i beteckningen markerar värden uppmätta i dragskåpet och
tunna linjer och ett B markerar värden från bakgrundsmätningen. Med 230 – 500 avses partiklar
med diametrar i storleksintervallet 230 – 500 nm o s v. Resultatet visas i två kurvor eftersom halten
av den största fraktionen var betydligt högre än övriga fraktioner. Grovt damm sprids även utanför
dragskåpet.
Kurva 33
6000

230-500A

µg/m3

500-1000A
1000-5000A

5000

5000-10000A
>10000A

Topp på
grund av
rengöring av
instrument
och sedan
flyttning ur
dragskåp

230-500B

4000

500-1000B
1000-5000B
3000

5000-10000B
>10000B
2000

Påshantering, vägning Puffar,
Puffar, Puffar,
Rivning av inplastning
torrsanera
sanera
sanera
med
med
vatten Dustite
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10:48

10:43
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10:33

10:28

10:23

10:18

10:13

10:08

10:03
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0

Kurva 34
700
230-500A

µg/m3

500-1000A

600

1000-5000A
5000-10000A

500

230-500B
500-1000B

400

1000-5000B
5000-10000B
>10000B

300

200

100

Partikelhalterna enligt EEPS redovisas i diagram 5 och 6 samt tabell 13 och 14.
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DUSTITE

DAMMAR

VATTEN

DAMMAR
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Diagram 5. Antal partiklar/cm3 uppdelat på fem Diagram 6. Partiklarnas volym omräknat till
massa. Sort µg/m3. Partiklarna uppdelat på fem
storleksfraktioner (sort: nm) och vid olika
storleksfraktioner. Mätningen är också uppdelat
arbetsmoment.
på olika arbetsmoment.
Tabell 13. Antal partiklar/cm3. Högsta och lägsta minutmedelvärde uppmätt med EEPS.
Partikelstor. 6 – 10 nm
10 – 50 nm
50 – 100 nm
100 – 250 nm 250 – 500 nm
lek, nm
Min
Max
Min
Max Min
Max
Min
Max
Min
Max
12000 13000 20000 20000 16000 17000
6400 12000 1000
1100
Dammar
4600 11000
700
750
Torrsanerar 11000 14000 17000 18000 12000 14000
11000 13000 17000 21000 15000 40000 11000 50000
700
1000
Dammar
3700
4000
650
650
Sanera med 11000 13000 17000 18000 13000 13000
vatten
9300 14000 11000 18000 14000 22000
5800 21000
560
790
Dammar
1700 12000
6200 16000 15000 17000 11000 14000
280
370
Sanera med
Dustite
8900 12000 10000 15000 14000 16000
7800
9300
77
280
River, mätt
i dragskåp
9000 12000 12000 14000 14000 14000
7100
8400
200
300
River, uppmätt efter
flytt till
lokal
2200 11000
5900 15000 11000 13000
4800
5100
140
180
Efter
avslutad
rivning

77

Mätning av luftburna kolnanofibrer

IVL rapport B2154

Tabell 14. Partiklarnas volym omräknat till massa, µg/m3. Högsta och lägsta minutmedelvärde
uppmätt med EEPS.
Partikelstor. 6 – 10 nm
10 – 50 nm
50 – 100
100 – 250 nm 250 – 500
lek, nm
nm
nm
Min
Max
Min
Max
Min Max
Min
Max
Min Max
0,0041
0,0045
0,27
0,30
3,1
3,7
10
19
25
26
Dammar
0,0046
0,27
0,29
2,4
3,0
7,2
18
17
19
Torrsanerar 0,0038
0,0037
0,0042
0,29
0,34
3,3
11
18
79
17
18
Dammar
0,0037
0,0042
0,28
0,28
2,5
2,6
5,5
6,0
17
18
Sanera med
vatten
0,0032
0,0043
0,19
0,30
2,7
5,3
9,3
33
13
19
Dammar
0,11
0,27
3,4
4,1
16
21
8,8 12
Sanera med 0,00072 0,0040
Dustite
0,0041
0,14
0,23
3,1
3,5
11
13
3,3
9,0
River, mätt 0,0031
i dragskåp
0,0081
0,19
0,37
3,0
3,2
10
15
6,5 12
River, mätt 0,0031
efter flytt
till lokalen
0,00075 0,0039
0,14
0,21
2,3
2,8
6,8
7,1
5,8
6,1
Efter
avslutad
rivning
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Bilaga 3. Mätresultat från mätningarna 2012
Redovisning av samtliga mätningar som utfördes den 7:e november 2012. Mätningarnas utförande
och omfattning framgår av rapporten.

1. Tillverkning av komposit med kolnanotuber
1.1 Omröring före invägning av kolnanotuber
Mätningar utfördes den 7:e november under 4 minuter. Under mätningarna utfördes omröring i en
mindre plastburk med kolnanotuber. Endast filterprov togs. Totalt filtrerades 11,2 l luft.
Bild 1. Slumpmässigt vald yta. Prov
taget inne i glove-box. Trots
omröring var antalet partiklar och
fibrer på filtret mycket få. Inga fria
fibrer kunde ses. Förstoringen
framgår av strecket under bilden.

Bild 2. Detalj från samma prov.
Inga fibrer men däremot finns
enstaka kedjor med partiklar. Det
gula strecket är 1 µm.
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1.2 Tillverkning av provskivor av komposit som innehåller
kolnanotuber
Under tillverkningen hade Magnus som applicerade kompositblandningen skyddsoverall och
andningsskydd.
Innan appliceringen testades utrustningen vid några tillfällen under några sekunder. Appliceringen
startade 10.11.40. Efter en stund kändes lukt av lösningsmedel eller bindemedel i rummet från
kompositblandningen. Appliceringen var klar 11.16. Ytterligare skikt komposit lades på senare
under några sekunder (11.18.30). Total tid för applicering cirka 4,5 minuter. Utöver appliceringen så
utfördes diverse kringuppgifter som flyttning av ej uthärdade provskivor mm.
Provtagning med personburen provtagning med filter påbörjades 11.06 och avslutades 11.24
(Provtagen volym 50,4 l). Provtagningen med det stationärt placerade filtret i boxen pågick 11.08 –
11.29 (Provtagen volym 58,8 l).

Bild 3. Filter från personburen provtagning.
Få partiklar och inga fibrer kunde ses på
filtret. Vald yta. Strecket är 100 µm.

Bild 4. Samma filter som bild 4. På bilden ses
liknande partikel som bild 4, men nu i större
förstoring. Strecket är 3 mm.

Bild 5. Filter från provtagning i dragskåpet.
Slumpmässigt vald yta. Mycket partiklar
provtogs, men nästan inga fria fibrer. På
bilden ses inga fria fibrer. Strecket på bilden
är 40 µm.

Bild 6. Samma prov som på bild 6.
Kompositpartiklarna i närbild. I partiklar syns flera
fibrer men till skillnad från tidigare mätningar så är
det färre fiberagglomerat. Strecket på bilden är 2
µm.
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Bild 7. Samma prov som
bild 5. Grövre fibrer
med fiberdiametrarna
inskrivna. Strecket på
bilden är 2 µm.

Bild 8. Samma prov som
bild 5 visar. Provet visar
sidan på en
kompositpartikel
fotograferat vid större
förstoring. På bilden är
fibrernas diametrar
inskrivna. Strecket på
bilden är 600 nm.

Mätningarna med de direktvisande instrumenten pågick både före och efter appliceringen, med
undantag för EEPS. Med EEPS tog kortare mätserier; före arbetet påbörjades, under arbetet och
efter att arbetet avslutats. I tabell 1 redovisas de mättider som utvärderades med de direktvisande.
Vid några tillfällen togs inget prov med EEPS och ibland gällde detsamma för FAM.
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Tabell 1 Mätningarnas syfte och utvärderade mätperioder.
Mätning
Mätperiod
Kommentar
Före
10:51-10:55
I lokalen innan arbetet pågår i lokalen
Arbetsförberedelser. Bland annat sker fyllning med
Förberedelse
10:56-10:58
kompositblandning och appliceringstest
Före applicering
11:07-11:10
I lokalen före start av provskivetillverkning
Fyra mindre provskivor tillverkades (totalt cirka 900
Applicering
11:11-11:19
cm2 med några mm:s tjocklek)
Efterarbete
11:19-11:23
Diverse efterarbete.
Efter
11:25-11:28
I lokalen efter att arbetet avslutats
Mätning med FAM utfördes stationärt i boxens öppning. Fört utfördes en mätning med låg
upplösning 11.12 – 11.13. Halten respirabla fibrer exklusive nanofibrer var <0,1 f/ml. Ytterligare en
mätning utfördes med start 11.20 och stopp 11.30. Resultat <0,01 f/ml.
Mätresultaten från mätningarna med GRIMM framgår tabell 2. För mättider se tabell 1.
Tabell 2. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM. Medelvärden.
Storleksfraktioner

Före
Före,
bakgrund
Förberedelse
Förberedelse,
bakgrund
Före
applicering
Före
applicering,
bakgrund
Applicering
Applicering,
bakgrund
Efterarbete
Efterarbete,
bakgrund
Efter
Efter,
bakgrund

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3
2,2
3,0
15

500 – 1000
nm (0,5 – 1
µm), µg/m3
2,7
4,1
33

1000 –
5000 nm (1
– 5 µm),
µg/m3
4,5
8,4
570

5000 – 10000
nm (5 – 10
µm), µg/m3
1,2
0,5
470

>10000 nm
(>10 µm),
µg/m3
7,4
1,3
110

Totalt
>230 nm,
(>0,23
µm), µg/m3
18
0,0
1200

3,2

4,3

9,2

0,7

0,0

17

2,2

2,6

4,4

2,0

1,4

12

3,0

4,1

8,5

0,41

1,9

17

200
3,1

870
4,4

12000
10

4300
0,2

400
0,4

18000
18

310
3,2

1100
4,5

12000
9,6

2900
0,2

280
0,7

16000
18

2,3
3,1

2,7
4,3

5,5
9,7

8,6
1,2

22
18

2,4
0,28

Mätvärden enligt P-Trak har inte utvärderats eftersom instrumentets inte har en
storleksfraktionering och huvudsakligen använts för kontroll att det inte plötsligt kom höga halter
in i lokalen från angränsande lokaler eller med tilluften. Någon sådan tillförsel kunde inte ses med
P-Trak.

82

Mätning av luftburna kolnanofibrer

IVL rapport B2154

I diagram 1 – 4 redovisas mätningar utförda med EEPS. I diagram 1 och 2 ses värdena uppmätta
vid applicering och i diagram 3 och 4 efterarbete. I diagram 1 och 3 antal partiklar/cm3 luft för
partiklar i intervallet 5,6 nm – 500 nm och i diagram 2 och 4 dess volym omräknat till massa. Halten
före arbetets början har dragits ifrån halten uppmätt under arbetet för att få ett mått på de partiklar
som sprids till luften i samband med tillverkning av provskivorna som innehåller nanopartiklar.
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Diagram 2. Applicering. Masshalter i µg/m3 för
olika partikelstorleksfraktioner i nm. Total
masshalt för partiklarna i storleksfraktionen 6-100
nm är 4,0 µg/m3.
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Diagram 1. Applicering. Antal partiklar/cm3
för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Totalt
antal partiklar i storleksfraktionen 6-100 nm är
29 000/cm3.

6000

40

50-100 100-250 250-500
nm
nm
nm

Diagram 3. Efterarbete. Antal partiklar/cm3 för
olika partikelstorleksfraktioner i nm. Totalt
antal partiklar i storleksfraktionen 6-100 nm är
32 000/cm3.

10
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Diagram 4. Efterarbete. Masshalter i µg/m3 för
olika partikelstorleksfraktioner i nm. Total
masshalt för partiklarna i storleksfraktionen 6-100
nm är 3,2 µg/m3.
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1.3 Slipning av provskivor av komposit som innehåller
kolnanotuber
Under slipningen hade Mathias som utförde appliceringen skyddskläder och andningsskydd.
Under mätningen slipades tre provskivor. Först slipades en skiva med tre punktutsug (punktutsug
vid skiva, utsug i bord, integrerat utsug i slipverktyget), sedan slipades nästa skiva med två (ej
punktutsug vid skiva) för att avslutas med slipning av sista skivan med enbart det integrerade
utsuget i verktyget. Slipningen av en skiva tog nästan tio minuter. I tabell 3 ses tider då GRIMMinstrumenten utvärderades
Provtagning med personburen provtagning med filter utfördes 13.48 - 14.00, 14.16 – 14.27 och
14.53 – 15.02 (Provtagen volym 86,8 l). Provtagningen med det stationärt placerade filtret pågick
13.49 – 14.02, 14.15 – 14.29 och 14.53 – 15.02 (Provtagen volym 95,2 l).

Bild 9. Övre bilden till vänster. Filtret från
personburen provtagning. Luftburna partiklar
från slipdammet finns på filtret. Bilden
slumpmässigt vald. Strecket på bilden är 100
µm.
Bild 10. Övre bilden till höger. Detalj från
samma provtagning som bild 9. Strecket på
bilden är 6 µm.
Bild 11. Bilden till vänster. Filterprovet taget
nära dammkällan. Bilden är slumpmässigt vald.
Strecket är 50 µm.
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Bild 13. Samma prov som på bild 12. En lång
fiber som sticker ut från en kompositpartikel.
Diametern på fibern är 65 nm. Strecket på
bilden är 1 µm.

Bild 14. Samma prov som på bild 12. På bilden ses kolnanotuber mellan två fragment av komposit.
Fibrernas diametrar är angivna på bilden. Strecket på bilden är 10 µm.
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Mätningarna med de direktvisande instrumenten pågick både före och efter slipningen, med
undantag för EEPS som nu gick längre men fortfarande inte lika lång tid som övriga instrument. I
tabell 3 redovisas de mättider som utvärderades med de direktvisande instrumenten.
Tabell 3 Mätningarnas syfte och utvärderade mätperioder med direktvisande instrument.
Mätning
Arbete, klockan Fötydligande
Före slipning
13:39-13:42
Mätning före slipning påbörjats
En rektangulär provskiva med ytan cirka 225 cm2
renslipas. Utsug i bänk, punktutsug nära skivan och
Slipning 1
13:49-13:59
utsug i verktyg
Mellan slipning 1 och 2 14:02-14:14
I lokalen mellan slipningarna
Åter slipning av en skiva. Nu är utsuget i bänken
Slipning 2
14:18-14:27
avstängt
Mellan slipning 2 och 3 14:41-14:48
I lokalen mellan slipningarna
Åter slipning av en skiva. Nu är även punktutsuget
nära skivan avstängt. Endast det integrerade utsuget
Slipning 3
14:54-15:02
används.
Efter slipning
15:31-15:36
I lokalen efter att slipningen avslutats
Mätning med FAM utfördes stationärt nära både andningszon och slipplats. Halten respirabla fibrer
exklusive nanofibrer mättes under slipning i tio minuter, före och efter respektive slipning.
Genomgående var fiberhalten <0,01 f/ml.
Mätresultaten från mätningarna med GRIMM framgår tabell 4. För mättider se tabell 3.
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Tabell 4. Dammhalter i µg/m3 enligt GRIMM. Medelvärden.
Storleksfraktioner

Före
Före,
bakgrund
Slipning 1
Slipning 1,
bakgrund
Mellan slipning
1 och 2
Mellan slipning
1 och 2,
bakgrund
Slipning 2
Slipning 2,
bakgrund
Mellan slipning
2 och 3
Mellan slipning
2 och 3,
bakgrund
Slipning 3
Slipning 3,
bakgrund
Efter
Efter,
bakgrund

230 – 500
nm (0,23 –
0,5 µm),
µg/m3
0,3
0,2

500 – 1000
nm (0,5 – 1
µm), µg/m3
0,1
0,1

1000 –
5000 nm (1
– 5 µm),
µg/m3
2,6
2,4
28
18

5000 –
10000 nm
(5 – 10
µm), µg/m3
8,5
5,4

16
14

Totalt
>230 nm,
(>0,23
µm), µg/m3
28
22

51
31

120
77

1,1
0,6

1,2
0,6

0,3

0,1

1,1

1,6

0,3

0,1

1,3

3,7

3,1
1,1

8,1
2,6

0,4

0,2

0,8

0,4

1,5

3,2

0,4

0,2

1,0

0,3

0,7

2,6

6,8
0,7

30
1,2

0,4
0,3

0,3
0,3

220
80

1600
44
2,4
2,5

40
27

>10000 nm
(>10 µm),
µg/m3

260
93

3200
47
1,7
1,2

2,5

5,6

14

20

46
49

540
230

1200
23
2,1
0,7

5900
120
6,9
5,0

Mätvärden enligt P-Trak har inte utvärderats eftersom instrumentets inte har en
storleksfraktionering och huvudsakligen använts för kontroll att det inte plötsligt kom höga halter
in i lokalen från angränsande lokaler eller med tilluften. Någon sådan tillförsel kunde inte ses med
P-Trak.
I diagram 5 – 10 redovisas mätningar utförda med EEPS. I diagram 5 och 6 ses värdena uppmätta
vid första slipningen, i diagram 7 och 8 vid andra slipningen samt i diagram 9 och 10 vid tredje
slipningen. I diagram 5, 7 och 9 antal partiklar/cm3 luft för partiklar i intervallet 5,6 nm – 500 nm
samt i diagram 6, 8 och 10 dess volym omräknat till massa. Halten före arbetets början har dragits
ifrån halten uppmätt under arbetet för att få ett mått på de partiklar som sprids till luften i samband
med slipningen.
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Diagram 6. Slipning när tre utsug används.
Masshalter i µg/m3 för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Total masshalt för partiklarna i
storleksfraktionen 6-100 nm är 0,18 µg/m3.
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Diagram 5. Slipning när tre utsug används.
Antal partiklar/cm3 för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Totalt antal partiklar i
storleksfraktionen 6-100 nm är 71 000/cm3.
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Diagram 7. Slipning när två utsug används.
Antal partiklar/cm3 för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Totalt antal partiklar i
storleksfraktionen 6-100 nm är 42 000/cm3.
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Diagram 8. Slipning när två utsug används.
Masshalter i µg/m3 för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Total masshalt för partiklarna i
storleksfraktionen 6-100 nm är 0,82 µg/m3.
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Diagram 9. Slipning när ett utsug används.
Antal partiklar/cm3 för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Totalt antal partiklar i
storleksfraktionen 6-100 nm är 49 000/cm3.
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Diagram 10. Slipning när ett utsug används.
Masshalter i µg/m3 för olika partikelstorleksfraktioner i nm. Total masshalt för partiklarna i
storleksfraktionen 6-100 nm är 6,8 µg/m3.
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